Ineke’s gedachten over liefde voor elkaar:
We hebben allemaal een verbanddoos nodig met de volgende inhoud:
Een bril, een elastiekje, een verband, een potlood, een draad, een gum,
een kus van chocolade en een zakje thee.
Je vraagt je stellig af waarvoor al die dingen dienen?
Een bril: om alle kwaliteiten van de mensen rondom ons te zien en
te waarderen.
Een elastiekje: om niet te vergeten flexibel te zijn als de mensen of
de dingen niet zijn zoals we zouden willen.
Een verband: om de gekwetste gevoelens te genezen, zowel de onze
als die van anderen.
Een potlood: om al het goede dat ons elke dag overkomt te noteren.
Een draad: om de mensen die echt belangrijk zijn in ons leven aan ons
te binden.
Een gum: om niet te vergeten dat elk van ons fouten maakt en dat
we de gelegenheid hebben om die uit te vegen.
Een kus van chocolade: om ons er aan te herinneren dat iedereen
elke dag behoefte heeft aan een kus, een liefkozing en een teder woord.
En tenslotte een zakje thee, zodat we op het einde van de dag kunnen
rusten, ons ontspannen en nadenken.

Met liefde voor allen ter aarde
Vele uithoeken bezocht en aan gedaan
Fantastische reizen waren haar grote waarde
Verdrietig genoeg haar ziekte niet kon verslaan

Ineke van Beusekom
Amsterdam, 22 september 1943 - Bilthoven, 18 december 2020
jouw leven moest je loslaten, in mijn leven houd ik je vast
					Peter Pieterson
					Sander Pieterson
					Mirian Pieterson & Guido Meijer

Correspondentieadres:
Recht van ter Leede 31, 4143 LN Leerdam
Het afscheid van Ineke vindt plaats in crematorium Den en Rust in Bilthoven
op 23 december.
Wegens de huidige omstandigheden vindt dit plaats in besloten kring.
We stellen het op prijs als jullie een persoonlijke boodschap, herinnering of
condoleance achterlaten op: www.memori.nl/ineke-van-beusekom
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