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4 Maanden na de verhuizing van de Gilzeweg naar het appartement aan 
de Brouwerij te Chaam kreeg moeder nog meer rugklachten.  
Een dubbele hernia en een wervelkanaalstenose. Moeder kon niet tegen 
pijnbestrijding. Elke dag leven met zoveel pijn maakte haar leven niet 
plezieriger. Ze heeft zoveel pijn geleden … en wij maar motiveren: 
“je moet lopen ma, je moet in beweging blijven ...”. 
We vroegen ons soms af of we haar wel moesten blijven pushen … .

Moeder gaf aan dat ze niet meer wilde leven maar dat ze voor ons wilde 
blijven. Ze voelde dat ze lichamelijk steeds meer ging inleveren. We hebben 
gezegd dat ze wel een keer aan zichzelf mocht denken. Dinsdag liep ze 
nog; woensdagochtend ook nog al ging het moeizaam. Woensdagmiddag 
ging het verkeerd. De huisarts gebeld; Moeder had 39,5 graden koorts en 
een hele hoge hartslag. Donderdagmorgen om 6.45 uur blies ze haar laatste 
adem uit in het bijzijn van Rob en Karin. Fijn voor je ma, we zijn blij voor je.

Ma bedankt voor je brief aan mij en je allerliefste Schoonzoon 😀. “
Dat je niets tekort bent gekomen en dat we goed voor je gezorgd hebben 
en dat we dat nooit moeten vergeten. Je hebt ons zo vaak bedankt.
Dank je wel ma. Rust zacht lieverd.

Rob en Karin



Moeder,

Moeder is opgegroeid als jongste uit een gezin van 6 kinderen op het d’end. 
(eindsestraat) te Dongen. Ze waren boer thuis en er moest hard gewerkt 
worden. Het werken thuis op het land vond moeder fijner als naar school 
gaan. Moeder werkte op de Gilzeweg ook liever buiten in de tuin als 
binnen. Moeder vond het erg dat ze dat op een gegeven moment niet 
meer kon vanwege haar rug.

Hout halen bij de baron op het Valkenberg. Eerst met haar man Jos en 
daarna met Rob. Samen hout klieven met de zelfgemaakte kloofmachine 
dat was haar lust en haar leven.
Binnen in huis hield ze ook van gezelligheid. Ze veranderde vroeger 
vaak de kamer en Barry, 52 jaar onze buurvrouw, kwam jaarlijks de boel 
veranderen en weer gezellig maken. Ook toen pa pas was overleden 
maakte onze buurvrouw het huis weer extra gezellig.

Moeder was veel op zichzelf. Ze zei nooit veel. Dit had met de vorming in 
haar jeugd te maken, wat als een rode draad door haar leven liep. Ze was 
daardoor altijd onzeker, terwijl ze zoveel heeft gepresteerd. De dood van 
ons pa, haar man 28 jaar geleden, was een enorme klap voor moeder. 
Pa en ma leunde veel op elkaar.

Chaam, 4 november 2021
Corr. adres: Brouwerij 27, 
 4861 SN Chaam

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Corrie op 
dinsdagavond 9 november 2021 van 19.00 tot 20.00 uur in 
uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 te Baarle-Nassau.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Vriendelijk verzoek om de geldende Covid maatregelen
in acht te nemen.

Als u de familie een warm hart toe wil dragen kunt u een kaart 
meebrengen, sturen of uw condoleance achterlaten op
www.begrafenissencreemers.nl

Het laatste beetje is nu op, veel had ik te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.

Voor mij die het aangaat is het niet erg, ik heb genoeg geleden.
Wel voor hen die ik achterlaat, vaarwel en wees tevreden.

Na een liefdevolle verzorging is vrij zacht en kalm
van ons heengegaan mijn lieve moeder en schoonmoeder

Corrie Mertens
weduwe van

Jos Michielsen

Ze is 82 jaar geworden.

Karin en Rob


