Ter herinnering aan

Dat het op deze manier tot het einde kon, was vooral mogelijk
omdat Marjan nog steeds je buurvrouw is. Je grote steun en

Nettie Bastiaens

toeverlaat; je derde dochter. Ook voor ons gaf dat een enorme rust.
We konden ervan op aan dat Marjan, Wim en Dominique er waren
als dat echt nodig was.

weduwe van

Jean lkeuwels
Zijwerd geboren op 18 september L927 te Meerssen
en overleed op 27 juli 2011 geheel onverwacht,
voorzien van het H. Sacrament der Zïeken op 83-jarige leeftijd
in het ziekenhuis te Heerlen.
Op 1 augustus 2011 heeft de uituaartdienst
plaatsgevonden in de H. Drievuldigheidskerk te Rimburg.
Lieve Mam, je bent er niet meer.
We kunnen het nog steeds niet beseffen. Vorige week heb je nog met
Jan en Dorine in de fuin gewerkt. Je grote passie.Drie, vier uur op je
knieën onkruid wieden! De tuin moest er onberispelijk blijven uikien,
zeker na de dood van Pap. Mam, dat is je ook gelukt!

De afgelopen twee jaar waren niet makkelijk voor je. Je miste Pap
verschrikkelijk. Ondanks dat we om het weekend naar je toe l«,vamen
en je ook nog tot het laatst af en toe in Amsterdam of Kampen was.
Je hebt tot het laatste moment je zelfstandigheid kunnen behouden.
Dat was erg belangrijk voor je1; het huis schoonmaken, de tuin
onderhouden, voor jezelf zorgen!

Mam, met groot verdriet laten we je gaan. Voor ons is het een
opluchting en steun dat je bijna niet geleden hebt en dat we tot het
laatst helder met je hebben kunnen praten. De laatste dagen in het
ziekenhuis waren erg waardevol voor ons; wat was je lief en vol
belangstelling voor alles waar wij mee bezíg zijn. Ondanks dat je veel

van ons hield en ook nog eens aangaf dat Pap veel van

ons

gehouden heeft, was je klaar om van ons weg te gaan. Je lichaam
was op. In jouw geest zeggen wij als laatste de woorden die zo goed
bij je passen:
"Ik heb een leuen gehad..... dat kun je je niet uoorstellen!"
Lieve Mam, bedankt voor alles. We houden van je!
Nelly en Paolo
Dorine en Jan

De familie dankt u voor uw medeleven en aanwezigheid bU de
uifuaart.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag
L8 september om 10.00 uur in voornoemde kerk.

