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Petrus de eerste Paus, zei tot de gelovigen 
van zijn tijd: ,,Ik breng d ank aan God, de Va
der van on ze Heer Jezus Chr istus. H ij hee ft 
ons doen herboren worde n tot een leven vo l 
hoop. Daardoor staat U in de hemel een erfe 
nis te wachten, die nooit zal vergaan. Zeker, 
in dit kort stond ig leven ov er kome n U alle rl e i 
beproe vingen. Maar dat zal U tot eer en roem 
strekken. U hebt de Heer lie f zonde r Hem 
ooit te hebben gezie n." (1 Petrus 1. 4) 
Als ik terugkijk op m ijn leven van 78 jaar. 
dan kan ik dat ge bed lett er lijk overnemen. Ik 
heb zorgen gekend , maar ook vee l vreugde in 
mijn le ven: vreugde aa n mijn kinderen, mijn 
kleink ind eren en achte rklei nkinde re n. Ik heb 
ondervonden dat God Zijn goedheid geeft door 
men senhand en. Ik heb mij ingezet voo r mi jn 
ki nderell. ma ar zij hebben zich - toen ik oud 
werd - ook voor mij ingezet. ,,Jk was ziek en 
z ij hebben mij bezocht, ik was hulpbehoevend 
en zij hebben mij verzorgd. ik had honger en 
zij gaven mi j t e eten. Toen ik vroeg: wanneer 
is het 16 juni, de sterfdag van vader, ga 
ven zij mij antwoord. Ja, zij hebben tot het 
laatste toe mij geholpen om mijn contact met 
God te bewaren. Vooral b re ng ik d ank aan 
Ma rietje en H erm an, die mij - sinds de dood 
van vade r - 18 jaar hartelijk in hun huis he b-

ben opgenomen. Als je oud wo rdt, vraagt de 
verpleging nog meer in spanning dan van een 
pasgeboren ki nd. Zo zie ik in hee l mijn leven 
de hand va n God. 

Na d e Euchari stievie ri ng op 27 april 1977 in 
de Plechelmu sbas iliek te O ldenzaa l hebben we 
haar lichaam bege leid naar het ke rk hof van 
de stad. Daar werd het bijgezet in het g raf 
van haar man. Mogen wi j allen haar weerz ien 
en moge God haar belonen. Amen. 

Voor uw blijken van deelneming on dervon

den bij het over lijden van onze li eve moe

der , behuwd-, groot- en overgrootmoeder, 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Oldenzaal, ap r i l 1977 
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