
Haar hart was groot, haar liefde wijs. 
Zo plotseling dood, voor het laarst ()p reis. 
Waarheen, waarom ... wij mogen het vragen. 
Nu :egt God: .. Kom, Ik :al je verder dragen". 

Ter dankbare herinnering aan 

MIA VAN DE VOORT 

echtgenote van 

Piet van der Vorst 

Zij werd geboren te Mierlo op 8 mei 1935 en 
overleed te Helmond op 23 augustus 1994. 
Op 26 augustus hebben wij tijdens een plechtige 
Eucharistieviering afscheid van haar genomen 
in de St. Luciakerk te Mierlo-Hout en in het 
crematorium te Helmond. 

Mia is gestorven. Onverwacht en veel te vlug 
ging zij van ons heen. Waarom nu, het lijkt 
allemaal zo oneerlijk. Daarom voelen wij ons 
verslagen en intens verd1ietig. 

Want Mia was een geweldige vrouw. levens
lustig, opgeruimd, voor iedereen stond zij klaar. 
Voor Piet was zij de steun en toeverlaat. Corinne 
had naast een zorgzame moeder in Mia een 
echte vriendin, iemand die altijd achter haar 
stond. Samen met Tiny en Jan had zij een 

duurzame en goede band en vaak ook heel veel 
plezier. 

Trouwens Mia stond voor iedereen klaar. Voor 
haar vader en moeder heeft zij ontzettend veel 
gedaan, voor vele vrienden en bekenden had 
Mia altijd belangstelling en een bemoedigend 
woord. Haar eigen "lijden" droeg ze zelf. ze 
wilde daannee niemand tot Jast zijn. 

Mia was sportief. tennissen was haar Just en 
leven. Nog maar pas woonde ze in het nieuwe 
huis. Een toekomst van samen genieten lag voor 
haar open ... 

Een toekomst zonder haar tastbare aanwezig· 
heid ligt nu voor ons. En toch, door onze tranen 
heen mogen we dankbaar zijn voor het leven 
van Mia. voor alles wat zij voor ons gedaan en 
betekend heeft. Ons geloof zegt ons dat zij 
nu een eeuwige toekomst heeft bij God. Daar 
vertrouwen wij op. 

Mia, bedankt voor alles! 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het 
plotselinge heengaan van mijn dierbare vrouw 
en mijn moeder zijn wij u zeer dankbaar. 

Piet van der Vorst 
Corinne 




