


Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad te ontmoeten. 

In liefdevolle herinnering

Lies Kersten-Visser
echtgenote van Piet Kersten

* 25 febr. 1951   Groesbeek   † 17 nov. 2021

Lies werd geboren als oudste in het gezin van Miets 
en Petje Visser. Ze groeide op, op de Dries en later 
op de Leppert. Door haar broers en zussen werd ze 
steevast “die groot van ons” genoemd. Tijdens het 
uitgaan bij de Amstelbron leerde ze Piet kennen en na 
een korte verkeringstijd trouwden ze. In 1971 werd 
zoon Maykel geboren, gevolgd door dochter Anja 
in 1973. Ze hadden een goed leven samen. Gingen 
regelmatig uit bij de Amstelbron en met de kinde-
ren bezochten ze de speelweide, de Leemkuil en de 
dierentuin. Toen Willian in het leven van Anja kwam 
werd hij door Piet en Lies met open armen ontvan-
gen. De geboorte van haar eerste kleinkind in 1991, 
kleindochter Vera, maakte Lies trots. Ze genoot dan 
ook met volle teugen van haar. In 1992 sloeg het 
noodlot toe wanneer zoon Maykel, terwijl hij met 
neven en nichten wilde gaan zwemmen, door een 
noodlottig auto-ongeluk om het leven kwam. Het 
verlies van Maykel en alles wat daar bij kwam kijken 
deed Lies veel verdriet. In 1994 en 1999 kwamen er 

kleinkinderen bij: Kelly en Wesley. Lies was een trotse 
en lieve oma voor haar kleinkinderen en Wesley had 
een bijzonder plekje in haar hart. Het feit dat ze haar 
zoon moest missen speelde hier ongetwijfeld een rol 
bij. En hoe bijzonder is het wanneer je als kleinkind al 
je vrienden mee kunt nemen naar je oma, welke lief-
devol “Gekke Lies” genoemd werd. De geboorte van 
achterkleindochter Leva was voor Lies een cadeau. 
Ze genoot hier van en was trots op vier generaties 
bij elkaar. In september 2020 kreeg Lies bij de arts te 
horen dat het zeer onwaarschijnlijk was dat ze er met 
kerst 2021 nog zou zijn. Haar hart, nieren en longen 
lieten het steeds meer afweten. Sinds dat vonnis leef-
de ze toe naar voor haar belangrijke gebeurtenissen. 
De eerste verjaardag van Leva, het 50-jarig huwelijk 
met Piet en haar 70e verjaardag wilde ze per se nog 
meemaken. Afgelopen woensdag, vroeg in de och-
tend èn op de verjaardag van Piet, is Lies rustig weg-
gegleden uit het leven. 

Wij hopen dat Lies nu weer samen is met Maykel en 
zijn haar ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor 
ons gedaan en betekend heeft. Lieve Lies, mam, oma 
en overgroot-oma, rust zacht, we zullen je nooit ver-
geten. 

Hartelijk dank voor al jullie blijken van medeleven. 
Dit heeft ons heel erg goed gedaan. 

Piet
Kinderen en kleinkinderen


