Na een leven dat gekenmerkt
werd door eenvoud, hartelijkheid,
zorgzaamheid en liefde hebben
we afscheid genomen van
mijn lieve moeder, schoonmoeder,
trotse oma en omi

Moeder deed mee aan het 100-plus onderzoek van
het Alzheimercentrum Amsterdam. Tijdens een bijeenkomst
met andere 100-plussers werd haar, als teken van
een lang en gezond leven, deze scarabee opgespeld.
Naar deze bijeenkomst keek ze vaak met veel vreugde terug
en het speldje droeg ze met grote trots.

Dina Maes
sinds 1990 weduwe van

Janus Verhoeven
Ze is 102 jaar geworden.

We bedanken iedereen voor de goede zorgen,
bezoekjes, belangstelling en steun.
Ze heeft dit altijd enorm gewaardeerd.

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas genoodzaakt
om het afscheid in besloten kring te laten plaatsvinden.
We stellen u in de gelegenheid de dienst live mee te volgen
via www.uwafscheidonline.nl op zaterdag 13 februari 2021
om 11.00 uur.
Er is gelegenheid om afscheid van Dina te nemen op
vrijdag 12 februari 2021 van 15.00 tot 16.00 uur in het
uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.
De familie zal hier zelf niet bij aanwezig zijn.
Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Naar wens van Dina liever geen bloemen maar een donatie
voor de activiteitenbegeleiding van zorgcentrum De Hoogt.
Dit omdat zij hier zelf altijd erg van heeft genoten.
U kunt op 2 manieren doneren :
Rekeningnr: NL26 RABO 0158 4594 66 ovv “Donatie
Activiteiten De Hoogt” of in de hiervoor bestemde melkbus
in het uitvaartcentrum.
U kan de familie ook schriftelijk condoleren via
www.begrafenissencreemers.nl

Moeder, heel erg bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt.
Ook al was je het niet altijd eens met wat we deden,
toch gunde je het ons van harte en daar werden we blij van.
De Bosatlas was daarbij je grote hulp.
Dag lieve oma, dankjewel voor alle keren dat we samen hebben gebuurt.
Ook al leidden we heel verschillende levens, je toonde altijd belangstelling,
onthield heel goed wat we deden en was trots op ons.
Lieve oma, als eigenzinnige en koppige vrouwen die we zijn,
opgegroeid in verschillende tijden, hebben we elkaar niet altijd begrepen.
Maar van het leven genieten en dit delen met anderen dat konden
we allebei. Bedankt voor alles en rust zacht.
Lieve oma, In een wereld waarin je zoveel hebt zien veranderen
had je altijd het beste met ons voor en was je zichtbaar trots op ons.
Ik ben blij dat mijn kinderen jou ook nog hebben mogen kennen.
Nu ben je eindelijk weer bij opa. Veel liefs.
De laatste keer was een feestje, samen een gebakje delen,
een laatste handje, een laatste keer mee op de rollator. Dag Omi.
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