
Karina

Volendam, 27 mei 1970

De lieve vrouw van Jack, de fantastische moeder van Michelle en Amy, 
de helft van Miranda en de mooie dochter van Tom en Eef

In de bloei van haar leven, nog vol grootse plannen is na een tragisch ongeluk  
op het Griekse eiland Karpathos uit ons leven weggerukt

‘Lach, en de wereld lacht terug’

Karina is eindelijk thuis bij haar gezin. 
Hier kunt u donderdag en vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur afscheid van haar nemen. 

 
Wat hadden wij graag iedereen de gelegenheid willen geven om bij het afscheid van Karina  

op zaterdag 31 juli om 10.30 uur in de Vincentiuskerk aanwezig te zijn.  
Helaas mag dat niet. De dienst is wel voor iedereen te volgen via een livestream.

Karina hield veel van wandelen. Het zou fantastisch zijn als we Karina met zijn allen  
naar de kerk kunnen begeleiden op haar laatste wandeltocht.  

We vertrekken om 09.30 uur vanaf het huisadres,  
maar u kunt ook langs de route een laatste groet brengen.

Route: Tjalk, Leendert Spaanderlaan, Saturnusstraat, Burg. van Baarstraat,  
Papaverstraat, Gerardusstraat, Kerkepad

Informatie voor de livestream kunt u vinden op:  
www.memori.nl/karina-bont

Karina hield van bloemen. Tjalk 39, 1132 GW  Volendam
 

Karpathos, 15 juli 2021
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Lieve Karina,Deze marathon had je nog niet gelopen…… 
En dan ook nog zonder je evenbeeld naast je,  
die in gelijke tred altijd aan je zijde meeliep.  

Zonder jouw Jack, Michelle en Amy. Hoe loop je nu?  

Je kijkt vast steeds achterom, afwachtend en je afvragend  
waarom ze niet met je meelopen.  

Waarom ze deze berg niet samen met jou beklimmen. 

Ik denk dat dat komt omdat je te vroeg bent vertrokken….. Veel te vroeg.  

Maar je kan niet meer terug, jouw startschot werd ineens gelost, en daar ging je.  

Helemaal alleen op weg in deze marathon, deze berg. 
Ren maar door, klim maar verder.  

Op naar de finish, waar ongetwijfeld je moeder op je wacht…..


