Ter herinnering aan

Marika Aleksandra Szumski
* vrijdag 13 oktober 1989 te Bydgoszcz, Polen
† vrijdag 7 april 2006 te Groningen
Geboren op vrijdag de dertiende en daarom was dat
altijd al een speciale dag voor je, dertien was dan ook je
geluksgetal.
In mei 1990 werd je voor het eerst ziek. Er werd CF bij
je vastgesteld, de jaren erna heb je nog enkele keren in
het ziekenhuis gelegen. In 2003 ging het met de longen
goed mis, je had een aantal langdurige opnames.
Longtransplantatie kwam ter sprake en op 12 mei 2005
kreeg je in Groningen nieuwe longen. Vrijdag 13 mei
waren ze klaar met de operatie en kon je tweede leven
beginnen.
Helaas kreeg je met de nieuwe longen een
sluipmoordenaar mee, het Epstein-Barr virus, en deze
heeft ervoor gezorgd dat je op 7 april 2006 in Groningen
overleed.
Ondanks alles was je een gelukkige en blije meid.
Je was gek op paarden, alhoewel je er ook een keer
van afgevallen bent.

Lezen was je passie en je hebt ook op je ziekbedden
vele boeken verslonden. Je laatste boek die je van
het pedagogisch team uit Maastricht naar Groningen
mocht meenemen heb je helaas niet kunnen uitlezen.
Zwemmen deed je heel graag en je ging zelfs met
een zuurstoffles aan de kant het zwembad in.
Je had een bepaalde vorm van humor, eentje die je
transplantatiearts niet zal vergeten.
Je leerde heel graag en wilde dan ook het
eindexamen halen, zelfs in de laatste weken ging je
nog naar het ziekenhuisschooltje.
En op 2 april 2004 ging je droomwens in vervulling,
naar Parijs en naar de Eiffeltoren.
Fantastische vier dagen heb je daar beleefd.
We zullen je missen en niet vergeten,
je zult voor altijd bij ons zijn.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en uw
medeleven.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 20 mei om 18.00 uur in de St. Gregoriuskerk
te Brunssum.

