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Mam is geboren en opgegroeid in het Vilje, ’n ouderwetse buurt met een 
heel eigen karakter. Ze was het 5e van de 8 kinderen uit het gezellige en 
warme gezin van Hendrik Klaassen en Hanne Eijkhout.

Mam en pap hebben elkaar op de Nijmeegse kermis ontmoet. Het was 
liefde op het eerste gezicht. Ze bleven elkaars grote liefde, een heel leven 
lang. In 1954 trouwden ze. Thuis in het Vilje bij ‘Vatje en Moetje’, werden 
hun beide dochters geboren. Daarna woonden ze ruim 50 jaar op de 
Vermeerweg, door pap omgetoverd tot een klein paradijsje. Sinds 2011 
woonden ze op Mariënhof, dat was voor mam: ‘weer bijna thuis in het 
Vilje’.

Mam schiep voor ons een echt thuis: gezellig, warm en hartelijk. Familie, 
vrienden en vriendinnen waren altijd welkom. Het was ‘de zoete inval’. 
Mam zorgde met plezier voor lekker eten voor iedereen, die aan tafel 
wilde aanschuiven. Ook toen wij het huis uit waren, verwachtte ze ons 
elke zondag voor de zondagse soep.

Mam en pap hebben erg genoten van hun kleinkinderen, veel met 
hen opgetrokken, vaak op hen gepast en met trots naar hen gekeken. 
Die liefde was wederzijds.

Mam en pap waren beiden levenslustige mensen, altijd ergens mee bezig, 
altijd omringd door hun hobby’s. Ons huis staat vol religieuze beelden. 
Waar je kijkt zie je een Maria of een Engel. Vaak gingen ze samen op 
bedevaart naar Kevelaer, Banneux of Katwijk. Ze hadden beiden een diep 
geloof en groot vertrouwen in de ‘Hulp van Boven’. 

Mam was een kordaat mens. Ze wist wat ze wilde, ze had het hart 
op de tong en om met de schoonzoon te spreken: ‘er was geen 
eenrichtingsverkeer, maar ze gaf wel graag de richting aan’. Tegelijk 
was ze hartelijk en spontaan en droeg ze ons allemaal midden in haar 
grote hart. 

Mam, toen je een jaar geleden hoorde dat je ongeneeslijk ziek was, 
reageerde je verbaasd en nuchter. Je hebt je ziekte op een bijzondere 
manier gedragen, Je was een bijzonder mens.
Wij bewaren jou nu voorgoed in ons hart en hoe vaker we aan je denken, 
hoe dieper je plaatsje wordt. 

Van harte bedankt voor alles wat je voor ons deed, hebt betekend en 
vooral voor wie je was in ons midden. 
Goede reis en doe pap onze groeten.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen


