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Syl Dec 11 2007, 13:16  lieve mensen, 

 
Vannacht is gebeurd wat er al een tijdje zat aan te komen. Femke is in haar slaap overleden. 

Alles is rustig gegaan, en alsof ze het voelden aankomen, waren haar ouders erbij. 
 

al met al heeft fem's ziekteperiode gelukkig maar twee maanden geduurd, en in die twee 
maanden heeft ze iedereen laten zien dat ze een sterk meisje is dat niet klaagt, ook niet 

terwijl ze continu epileptische aanvallen had. 
 

Ik zal femke herinneren als een heerlijke meid. Lief, grappig, slim en voor iedereen hier 
altijd een goed advies of een opbeurend woord. 

Lieve fem, Ik zal je heel erg missen. 
 

liefs syl 

 
 



 Pestforum Overlijden Moderator Femkeb 
Natalie Dec 11 2007, 13:48 Lieve allemaal, 
Ik hoorde en lees nu op het forum het vreselijke nieuws van Femke. Ik heb haar zelf slechts 
één keer gezien, maar ik wil iedereen hier van het forum condoleren met haar verlies. 
Gelukkig dat wel dat haar ouders erbij waren en dat alles rustig is verlopen vannacht.  
 
Sterkte allemaal !! Natalie  
 
Ninja Dec 11 2007, 21:05  
Mijn gedachten gaan uit naar de familieleden, en vrienden van Femke. 
Ik kende haar persoonlijk niet goed. 
Maar veel te vroeg is ze heengegaan. 
ik wil een gedicht toevoegen dat ik een paar weken geleden voor Femke geschreven heb. 
Ninja 
 
QUOTE 
Je leven was op orde, 
Keurig in volgorde 
Alles keurig, netjes en goed geregeld 
Je geluk leek bezegeld 
Maar plotseling 
Een flits 
Een knal 
Een donderslag 
En alles veranderde 
De wereld zal dezelfde niet meer zijn 
Wat eerst groot leek wordt klein 
Wat vanzelfsprekend was wordt heel bijzonder 
De kleinste dingen ineens een wonder 
Elke kleine stap 
Begroet je nu met blijdschap 
Schijnbaar sterk en trots 
Maar toch op zoek naar de rots 
Die je voor maar heel even 
Toch nog hoop en kracht zal geven 
 
Jordi Dec 11 2007, 21:12   
 
R.I.P Lieve Femke. 
Ook al ken de ik je nauwelijks tot niet toch hebben we een band. 
We kwamen hier op dit forum om te praten over van alles en nog wat. 
Hier kan je jezelf zijn. 
Je hoeft nu niet meer te strijden! Je gaat nu naar een betere wereld. 
Voor de rest mij niets anders te zeggen dat ik mij innige deelneming uit aan de familie, 
vrienden en bekende van Femke 
Jordi  
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Jeroen Dec 20 2007, 21:13  
 
H et was een mooie dienst. Aangezien het zo vreselijk druk was moest een groot gedeelte 
van de mensen de dienst op een scherm volgen. Ik weet zeker dat fem vreselijk zou hebben 
gelachen om zon "hollywood begrafenis, compleet met tv scherm". Het kerkje zelf was ook 
heel erg mooi. Heel klein en wit en gevuld met kaarsjes die alle bezoekers hadden 
aangestoken. Ondanks dat we een beetje aan de late kant waren, kwam lien ( een vriendin 
van fem ) naar ons toe en wees ons de plaatsen in de kerk die waren gereserveerd voor ons. 
 
De kerkdienst was behoorlijk luchtig, met veel leuke herkenbare stukjes over Femke, hoe 
ze was, wat ze deed, ... Haar moeder heeft haar hele levensloop beschreven. Hoe fem was 
als kind, hoe gek ze was op Ameland. Ook werd pf nog genoemd om de vrienden die 
daaruit voortgekomen waren.  
 
Ook heeft wopkelien een gedeelte van "afscheid nemen bestaat niet" op de piano gespeeld 
terwijl haar tante een iets aangepaste tekst op dat nummer op las. Dat was echt vreselijk 
mooi, en het was heel knap dat ze op zo'n moment nog zo mooi kon spelen. 
 
Er was sowieso heel veel pianospel die dag. Toen we de kerk binnenkwamen om nog even 
naar fem te kijken voor de dienst begon, zat er al een pianist te spelen. Het deed mij een 
beetje aan speeldoosjesmuziek denken, niet heel klassiek maar juist vreselijk mooi. Ook 
werden er nog een compilatie van fem's favoriete nummers gespeeld en werden de liederen 
begeleid door de pianist. 
 
fem werd de kerk uitgedragen op muziek van phil collins. Daarna zijn we naar de 
begraafplaats gelopen in een ongelofelijk lange stoet. Daar heeft de dominee nog wat 
woorden gesproken en heeft iedereen zijn bloem op de kist gelegd.  
 
Na de begrafenis zijn we nog even teruggegaan naar de kerk op de ouders en wopkelien te 
condoleren. Willy, femkes moeder bedankte ons nog, voor alles wat wij en pf voor fem 
hadden betekend, en dat ze er echt veel aan had gehad.  
 
Daarna hebben we nog even nagepraat in het zaaltje dat was gereserveerd. Bij binnenkomst 
werd ons meteen chocolade en cola light aangeboden, Femke's favoriete verwennerij. We 
hebben nog even gepraat met wat vrienden van fem en de sfeer was er erg goed. We 
hebben gelachen om dingen die echt typisch fem waren en we hebben daarna afscheid 
genomen. 
 
We zijn heel blij dat we hierbij mochten zijn. Het was echt een prachtige dienst en ik denk 
dat fem het precies zo zou hebben gewild.  
 
Dead_Farie Dec 23 2007, 17:02  
Wow.  

Gecondoleerd allemaal!  
 


