;
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
't ls je dikwijls zelfs ontgaan
ie zegt. "ik ben wat moe",
en op een keer ben je aan
je laatste beetje toe.
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l\Ielissa Broeders
Geboren op ll juni legl en
orerleden oP o2 aPnl leee

Lieye Melissaln die 7 jaar dat 1e bry ons s,ffi, heb 1e ons r,eel liefde
gegeven op je eigen manier. Die 4% jaar dat je thuis
\!as. rvas je het zonnetle in huis. Je had nooit r,.erdriet en
je u'as erg tevreden en op je gemak. Je kon het zo goed
vinden nret je zus1e Jessica. Als.le ons Jesstca aan zag
komen. dan u,'as het dolle pret. .Ie tijgerde dan haar al
tegemoet metie poppetjes inle handje, waarJe zc
grffig ilree speelde,
ln je kleine jonge le.i,entje heb jij al heel wat doorstaan.
Je bent l'eel ziek gerveest en je hebt l,eel in het ziekenLruis gelegen en iedere keer had jij die kracht om \veetr
naar huis te komen. Behah,e in januari 1996. toen ging
het mis. Je rverd erg ziek en \reer rverd een stu§e lel,en
bij ons weggenornen. Je u,erd ol,ergebracht naar
Amarant op Winkellaan 7 rvaar je 3 jaar rvoonde. Die
3 traar dat je daar woonde. heb je ook 3 lnoore jaren
gehad.
Mama krvam j.e iedere dag rvassen en verzorgen en
samell met papa. lnÍuna en Jessica van jou genieten.
Je u,'erd ontzettend veel geknuffeld, gekroeld en op
schoot genomen, door iedereen, orr je toch die rust

en dat gevoel van thuis mee te geven. Op schoot kon
je je lekker tegen papa of mama aan nestelen om Jou
die u,annte te ge\ien van herkenrung.
Lieve Melissa, je bent zo sterk en dapper ge\\,eest dre
laatste 2 u'eken in het zíekenhuis. Maar je u.as moe
en je kon niet lneer. Tot de laatste dag heb je gevochten.
Lieve Melissa, rve zullen je erg mlssen.
Je zult altlid in onze gedachten bij ons blijven. lieve
schat.

Rust zacht l'an Papa, Marna en je lieve zus Jessrcaen heel veel kusjes \rÍul olls alleruaal.

Hartelijk danli. voor al uw lieve zorgen
en belangstelling.
Jos. Ilse en Jessica Broeders.

