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Grada, lieve mam en oma,
denkend aan jou komt er bij ons altijd een warm gevoel naar 
boven.
Jij was een liefdevolle, zorgzame vrouw, je zorg om en voor ons 
was groot.
Vroeger in je kindertijd leerde je al jong de handen uit de mouwen 
te steken op de boerderij bij jullie thuis. Je was gek op je moeder 
en de band met je broers en zussen was sterk. Als jonge vrouw 
werd je verliefd en verloofde je je met Piet uit Tegelen, maar net 
voor jullie trouwen verongelukte hij met de vrachtwagen. Een 
groot verdriet dat je gelukkig wel weer te boven kwam.

Na enkele jaren ontmoette je ons pap, Willie, toen je met hem 
trouwde kreeg je een vijfjarige dochter cadeau. Hoewel dat 
niet gemakkelijk moet zijn geweest was je een goede en lieve 
moeder voor haar. Met de komst van de kleine Ron was het geluk 
compleet. Wij groeiden op in een �jn gezin waarin we samen 
regelmatig leuke dingen ondernamen. Je was wel altijd bang 
om iets verkeerds te doen waardoor je zorgzaamheid soms wat 
veel was. 

Toen wij uitvlogen was je blij met onze partners maar de klein- 
en achterkleinkinderen waren voor jou het allerbelangrijkst. 

Samen met ons pap paste je graag op, konden de kinderen 
blijven logeren en lekker komen eten. Je was altijd blij als je ze 
zag. De liefde voor hun was onvoorwaardelijk.
Jullie genoten met vrienden en familie van de vakanties naar 
Duitsland en Oostenrijk, van de �etstochten en de gezellige 
avonden, feestdagen of verjaardagen.
Je was altijd druk met van alles. 

Toen pap begon te dementeren heb je lang geprobeerd hem 
thuis te verzorgen, toen het moment kwam dat hij moest 
worden opgenomen was dat moeilijk voor je. Dagelijks reed je 
op je scooter op en neer naar Nijmegen totdat hij na een aantal 
jaren kwam te overlijden. Ondanks je grote verdriet lukte je het 
toch om ook weer te genieten. Je verhuisde naar de Mariënhof 
waar je het ontzettend had getroffen met je buurvrouw met wie 
je graag ging wandelen of een wijntje dronk.

Helaas werd ons de laatste tijd duidelijk dat je in de war raakte, 
thuis wonen ging niet meer. We gingen op zoek naar een nieuwe 
woonplek en in de tussentijd woonde je om beurten bij ons. Het 
was een bijzondere periode waar wij met heel veel dankbaarheid 
op terug kijken. Je laatste verhuizing was kort, nog voordat je 
gewend was overleed je heel rustig in je slaap. Ondanks ons 
grote verdriet, ondanks dat we je nu al verschrikkelijk missen zijn 
we blij dat het zo is gelopen. Je hebt niet hoeven lijden en daar 
zijn we dankbaar voor.

Dag lieve mam, dag oma, we zullen je nooit vergeten.

Bedankt voor uw belangstelling en steun, dit doet ons goed.
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