
Mams … 
Ja! Bij een dergelijk hoge leeftijd houd je er rekening mee en nee, je bent nooit klaar 

om afscheid te nemen van je moeder. We hadden mam gelukkig bij ons thuis, in haar 
vertrouwde omgeving, temidden van haar geliefden. Zij was blij, wij waren blij. Mijn 
zussen, mijn broer en ik hebben de kans gekregen om samen de hand van mam vast 

te houden tot aan de poort. Wij allen bewonderen haar enorm voor de waardigheid, 
het inzicht, de liefde én de humor waarmee mam haar laatste dagen door bracht. Zij 

gaf ons een aantal onbeschrijflijk mooie cadeaus en niet alleen tijdens die laatste 
dagen. Er waren ook nog verrassingen na haar overgang.  
Een van de mooiste dingen die wij meemaakten willen wij met jullie allen delen: nádat 

mam overleden was begon er om haar mond een kleine glimlach te spelen. Deze 
verdiepte zich en tot onze grote verbazing was er 5½ uur na haar stoffelijke dood een 

brede glimlach op haar gezicht te zien. Als we nog niet geweten hadden dat ze op een 
goede plek was, dan hadden we het op dát moment wel begrepen. Zij is waar ze zijn 

moet, op haar eigen plekje in die andere wereld.  
De bijgaande foto van mam is genomen op 9 juli, 13 dagen voor haar dood. Ze was 
op een voor haar belangrijk familiefeestje en maakte zoals gewoonlijk af en toe wat 

gekheid. Ze pakte het bordje “gereserveerd” en hield dat vóór zich. Natuurlijk “wist” 
ik al langer, maar toen ik dié foto nam wist ik absoluut heel precies wat er 

“gereserveerd” was: haar welverdiende plek, daar, bij haar engel en haar geliefden.  
De bijeenkomst om Mams’ leven te vieren verliep precies zoals zij dat gewenst had. 
Ze had ons duidelijke informatie gegeven over het hoe en wat. Alles is in harmonie en 

in haar geest ook precies zo geregeld: geen trieste bijeenkomst, maar een viering van 
het leven. Het was er heel druk en voor ons is dit een bevestiging van de 

onvoorwaardelijke liefde die iedereen mam toegedragen heeft. 
Ik zelf en mijn familie zijn onder de indruk van alle condoleances, brieven, kaarten,  
e-mails, telefoontjes, sms-jes etc. etc. De teksten zijn ontroerend en de 

steunbetuigingen overweldigend. Aan iedereen, voor alles: ONZE INNIGE DANK ! 
Liefs, Tonny en familie. 

 


