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Je wilde heel graag bij ons blijven 
Je hebt gevochten zolang het kon 

Maar deze strijd was niet te winnen 
voor ons de vraag: Waarom? 

Zeg nooit het is voorbij. 
Sleç:hts je lichaam werd ons afgenomen, 

met wat je was en ook niet wat je zei. 

Ter herinnering aan 

Ingrid Waanders 

dochter van Johan en Marietje 
Waanders 

zus van Sandra, Ilse en Remco 

Ingrid werd geboren in Boekelo 
op 3 mei 1969, 

zij overleed op 29 maart 1995. 
We hebben haar te ruste gelegd op 

3 april op het kerkhof van de 
St. Marcellinuskerk te Boekelo. 

Juist omdat Ingrid door haar ziekte meer 
zorgen en aandacht vroeg, is onze liefde 
voor haar nog sterker geworden. Veel 
heeft ze moeten doorstaan. Dapper, 
moedig en opgewekt heeft ze haar ziekte 
gedragen. De liefdevolle verzorging door 
haar ouders, broer, zussen, familie en 
omgeving heeft ze erg op prijs gesteld. 

Nooit klaagde ze en ze accepteerde al
les en iedereen zoals het was. 
Haar 26 ste levensjaar heeft ze niet 
mogen voltooien. Haar taak en haar le
ven waren nog lang niet vervuld, veel 
te vroeg is ze van ons heengegaan. 
Bovendien was Ingrid een veelbelo
vend meisje. Zo vriendelijk, begaafd en 
vol plannen voor de toekomst. Ze had 
een goed karakter, was altijd behulp
zaam en lief voor iedereen. Ook waar
deerde zij zelf zoveel, met alles was ze 
dankbaar, blij en tevreden. 
De natuur en de bloemen waren haar 
lust en haar leven. Haar werk deed ze 
dan ook met veel plezier en enthou
siasme, ook haar hond Dusty beteken
de veel voor haar. 
Wij zijn blij dat we haar zo mochten 
kennen, de lege plek die achter blijft 
zal nooit kunnen worden opgevuld. 

Heel gewoon heel bijzonder 
gewoon een heel bijzonder mens 

Wij houden van je, 
Johan en Marietje 

Sandra, Ilse, Remco 

Voor uw steun en medeleven, onze 
welgemeende dank. 


