Mia Mestrom-Sonnemans

Liefje
Lieve mam en oma,

Lieve, lieve mam en oma Mia,

zo mooi, zo lief, zo fijn...
Zo zal je altijd in mijn gedachten zijn. Wat zal ik je missen!

Bijna ieder weekend bij jullie op bezoek,
je had altijd vlaai of koek.
Met de kinderen vroeger voetballen en spelletjes spelen.
De laatste jaren rustiger; jouw liefde delen.
Trots en blij met iedereen,
Hield jou dan ook op de been.

Altijd was je er voor ons,
met vriendelijke woorden,
met behulpzame handen,
met lekkere maaltijden,
en, bovenal, met jouw liefde

Pap

Peter, Ans, Susan, John en Paul

Ton, Suzanne, Sterre, Wolf en Raaf

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma

Mia Mestrom - Sonnemans
* 2 november 1931 Meijel † 28 augustus 2020
echtgenote van

Theo Mestrom
Meijel Theo Mestrom
Meijel Peter & Ans
		  Susan & Harry
		  John
		  Paul
Haarlem Ton & Suzanne
		  Sterre & Nihal
		  Wolf
		 Raaf
Meijel Anget & Peter
		  Jessie & Vince
Lieve lieve mam en oma,

Lieve mam en oma,

Als jij binnenkwam,
merkte je dat meteen

Totaal onverwacht ben je er tussenuit gepiept.
Voor ons gevoel was je nog niet klaar om te gaan,
je wilde wel 100 worden.

…
het zal stiller zijn zonder jou.
Voor altijd in ons hart ❤

Anget, Peter en Jessie

We hebben nog wat lieve woorden
in je oor gefluisterd en een dikke kus gegeven.
Je zei dat het goed was!

John, Jolanda, Kirsten en Maike

Helden John & Jolanda
		 Kirsten
		  Maike
Meijel, 28 augustus 2020
Pastpaedje 2, 5768 BD Meijel
Mam is thuis, waar je persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op
woensdag 2 september of donderdag 3 september van 14.00 uur tot 17.00 uur.
We vinden het heel jammer dat je er niet bij kunt zijn, omdat we vanwege de
huidige situatie de uitvaartdienst in besloten kring zullen houden.
De dienst zal plaatsvinden op vrijdag 4 september in de St. Nicolaaskerk te Meijel,
waarna we mam ter ruste leggen op het kerkhof aldaar.

