
In de vrede van Gods heerlijkheid Is binnen
gegaan, vijf maanden na haar man, Johan Kip, 
de moeder van Marion en Diane 

t ANNIE WEEGERINK 
Ze werd geboren In Lonneker 10 augustus 1931. 
Ze is in de Heer gestorven op 8 februari 1977. 
Biddend hebben we haar uitgeleide gedaan in 
de Paus Joanneskerk en haar lichaam gekre
meerd in Usselo op 11 februari d.a.v . 

We zoeken naar woorden, maar vinden ze niet. 
Alleen maar: God. hoe Is het mogelijk! 
Moeder, nu u samen met vader het eeuwige Licht 
bent binnengegaan, denk aan ons die niet begrij
pen. Alles en alles hebt u met ons gedeeld, 
behalve het verdriet om vader. Dat kon u niet. 
Het heeft uw hart gebroken. Uw onrustige hart 
heeft nu rust gevonden. De glimlach op uw stille 
gelaat zegt het ons. 
Moeder, dat was u, zolang we u kenden, vol zorg 
en aandacht voor ons en voor iedereen. Open voor 
de ander, gesloten voor uzelf. Eigen verdriet, 
eigen pijn telde u niet. Wat deed het ons goed te 
ervaren wat een leven van liefde voor je doet. 
Was het daarom dat u met uw moeder alleen wilde 
zijn, toen u uw leven gaf? Moeders begrijpen el
kaar zonder te spreken. 
Nu bent u gestorven, zoals een bloem verwelkt 
die prachtig heeft gebloeid. Uw glimlach zegt dat 
u met vader leeft In Hem van wie u ons leerde 
dat Hij geen doodlopende wegen kent. 
Dank u wel , moeder, alles hebt u welgedaan. WIJ 
zullen proberen verder te leven in de geest waar
In we van elkaar hebben gehouden. 
Lieve Marlon en Diane, lieve ouders, lieve alle
maal, het Geheim van ons leven is te groot voor 
ons. Je zult ons missen. Maar diep In Jullie hart 
zal de vlam brandend blijven van wat we samen 
met elkaar hebben beleefd. God Is trouw door 
alles heen. En al zijn we nu belden ver van jullie 
vandaan, we waken over Jullie, elke dag! God Is 
onze Herderl 




