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Warm welkomstwoord
Vandaag nemen wij afscheid van een echte Haagse dame, Gré.
Een avontuurlijke vrouw met lef, die overal voor in was.
Een vrouw met humor
Maar vooral een schat van een moeder van A en B, een fijne schoonmoeder voor C en D
en allerliefste en knotsgekke oma van E, F en G.
Welkom. Familie, vrienden, buren, maar ook de mensen thuis die via de livestream
meekijken. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Jullie aanwezigheid hier vandaag wordt
enorm gewaardeerd door de familie.
Mijn naam is Frederique en namens A en B mag ik jullie vanmiddag leiden door de
schatkamer van warme herinneringen aan Gré. Over wat zij deed, wie zij was en wat zij
voor ons heeft betekend.
Wisten jullie bijvoorbeeld dat Gré,
Als ze vroeger op bezoek was bij haar zonen, ze de keuken van hun studentenhuis eerst
ging soppen omdat ze de viezigheid niet langer aan kon zien en toch moeilijk stil kon
zitten?
Dat ze haar hand er niet voor omdraaide om de stuurknuppel van de piloot van een
sportvliegtuigje over te nemen tijdens een tripje voor haar 70e verjaardag?
En dat ze zei, dat ze altijd een veiligheidsspeld bij zich had, voor het geval een
automobilist haar – als fervent fietsster - zou afsnijden? Ze zou dan wel raad weten met
de mooie laklaag van zijn auto.
Naast mooie woorden van haar kinderen, kleinkinderen en vrienden horen jullie
vandaag ook muziek waar Gré iets speciaals mee had.
Denk bijvoorbeeld aan het liedje Edelweiss uit de Sound of Music; als Gré in haar
element was, hoorde je haar dit vaak zingen.

Gedicht - slot
Na een lang en prachtig leven
waarin je zoveel hebt gegeven,
zoveel hebt gezien,
en zoveel hebt gedaan,
begin je nu aan je laatste reis.
Naar de sterren en de maan
Daar ga je dan op je fiets
Weer of wind, het doet je niets
Zo deed je het altijd
Dus ook deze laatste keer
Maar zijn er eigenlijk wel fietsenrekken in de Hemel bij de Heer?
Gré
Haags dametje
Het Zonnetje in huis
Best oma in Town
Een Wereldwijf

Slotwoord
Dan naderen we nu het eind van dit bijzondere samenzijn.
Ook al is X na vandaag niet meer in ons midden, we dragen hem voor altijd bij ons.
Door liefdevolle herinneringen te koesteren.
Als een kostbare schat in ons hart.
Lieve X, pa, opa. (Namens je gezin mag ik tegen je zeggen:)
We hebben je vandaag in het licht gezet, want dat verdien je.
Je was een fantastische man. Een lot uit de loterij. Eén uit duizenden en een bron van
inspiratie voor ons allemaal.
We houden van je en zullen je nooit vergeten.
Want liefde houdt je in leven, ook als je er niet meer bent.
X
Familieman
Harde werker
Een grote schat
Voor altijd in ons hart.

