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Na een groot herseninfarct bij de tijd, in haar eigen lichaam gevangen

Hierdoor kon ze alleen nog maar naar zelfstandigheid verlangen

Door er altijd eerst voor een ander te zijn, heeft zij zichzelf tekortgedaan

Dat is haar uiteindelijk duur komen te staan

Al jaren werd haar grote ziektebeeld onderschat en had zij het gevoel niet serieus

te worden genomen

Haar humor bleef ze tot het eind behouden en toch werd de levenslust haar ontnomen

Gelukkig heeft ze alsnog haar grenzen kunnen aangeven

Heel sterk nam zij weer de regie over haar leven

Op zoek naar rust was zij al een hele lange tijd

Door zo moedig te zijn te stoppen met eten en drinken won zij uiteindelijk de strijd

Mensonterend, hartverscheurend en niet verdiend was haar ondraaglijke pijn

Wij missen haar intens, maar gunnen het haar van harte nu bij haar eigen mama

te mogen zijn

Zij leefde hier al jaren naartoe en heeft haar eigen mooie pandanmand uitgezocht

Hierin vertrok zij voor haar laatste reis waar zij een veilige thuiskomst verwachten mocht

Ze heeft beloofd over ons te blijven waken en komt als dagpauwoog langs

Met al die bonte, vrolijke kleuren vieren wij op haar verzoek het leven en doen een dans

Onvergetelijk en vol onvoorwaardelijke liefde,
dat was zij
De hemel heeft er echt een unieke engel bij
Wat zij ons heeft geleerd, geven wij door
en wordt door ons geëerd
Wij zijn enorm dankbaar voor de mooie tijd
en koesteren haar in ons hart voor altijd

Met intens verdriet en enorm dankbaar dat wij zolang van haar hebben mogen genieten, 
willen wij u op de hoogte brengen van het heengaan van onze allerliefste (schoon)mama, 
oma, (bonus)omi en zus

Ingrid Elvire Mulder - de Groot
- Inge (Kiki) -

weduwe van Ed(uard)/Broerie Mulder

* Kertosono, Java, 19 maart 1941 † Delft, 12 januari 2023

Marjolijn & René
    Raoul & Debby
    Shanice & Annika
    Guylain
Mariëtte & Roald
    Ricardo
    Romana & Etienne
        Zora
Mathilde
    Darren & Anne

Marja en Peggy

Inge (Kiki) wilde haar                                           , alleen met haar gezin en zussen,
laten plaatsvinden. Wij realiseren ons dat dit voor anderen niet makkelijk is,
maar hebben haar wens gerespecteerd en gerealiseerd.

Wij hopen op uw begrip en danken u hiervoor. Het betekent heel veel voor ons als 
u uw dierbare herinneringen aan Inge (Kiki) en/of foto’s met ons wilt delen op 
www.de-laatste-eer.nl/condoleren.

Inge (Kiki) wilde haar                                           , alleen met haar gezin en zussen,


