Blijvend is jouw warmte in ons hart…
In liefdevolle herinnering aan:
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Mijn liefste Thea, het is onwerkelijk dat we nu al
afscheid van je moeten nemen. Je bent de liefde van
mijn leven. Toen ik je bijna vijftig jaar geleden zag,
wilde ik je niet meer missen. Lieve Thea, je zit diep
in mijn hart.
Samen hebben we onze twee kinderen Bjorn en
Robert een liefdevol thuis gegeven. Jij hebt als
zorgzame moeder een hecht gezin gebouwd.
Door hard werken, veel liefde en volop vlijt
vormden we al die jaren een gezin om trots op
te zijn. Ook Cathelijne heb je in jouw armen en
hart gesloten. Onze kleinkinderen Lars en Rick
zijn jouw grote trots. Die twee toverden altijd een
lach op jouw gezicht. Samen met onze kinderen
en kleinkinderen hebben we veel mooie, warme
en dierbare herinneringen. Vakanties, dagjes
weg of gewoon gezellig thuis. Juist van de kleine
alledaagse dingen in het leven kon jij zo genieten.

Ook aan onze families gaf je veel liefde. Jouw
moeder was je alles. Dat kan ook niet anders,
want ook zij had een hart van goud. Samen met
jouw zussen heb je heel wat uren doorgebracht.
De woensdag was voor jullie. Lief en leed werd
gedeeld, met een lach en een traan. Mijn vader was
dol op jou en jij op hem. Ook voor mijn moeder
stond je altijd klaar. Vooral toen het de laatste jaren
minder goed met haar ging. Daar ben ik je nog
steeds dankbaar voor.
Door jouw warmte, zorgzaamheid en interesse voor
anderen zijn hechte, langdurige vriendschappen
ontstaan. Bij ons in de buurt en door of op het werk.
Het is bijzonder om te zien bij hoeveel mensen jij
een plekje in hun hart hebt gekregen.
Lieve Thea, ik ben heel dankbaar dat jij mijn vrouw
bent en dat ik je bijna vijftig jaar naast me heb
mogen hebben. Een halve eeuw vol liefde, geluk
en warmte. Ook namens Bjorn, Cathelijne, Lars,
Rick en Robert kan ik uit het diepst van mijn hart
zeggen dat we je enorm gaan missen. Ik zal zorgen
dat ik met jouw liefde en warmte onze kinderen
en kleinkinderen een gelukkig en liefdevol leven
zal blijven geven. Want als wij gelukkig zijn, dan
ben jij dat ook.
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