


Liefde geeft niets dan zichzelf en neemt niets dan zichzelf. 
Liefde bezit niet en wordt niet bezeten, 
want liefde is genoeg voor de liefde. 

Aleida Hendrika Maria Mulder-Beid 

sinds 24 augustus 1988 weduwe van Hendrikus Martinus Mulder 

24 augustus 1924 14 september 2010 

Liefdevol, bescheiden, rustig , zo kennen wij moeder en oma. 
Zij had een sterk en vastberaden geloof waarbij Maria een 
bijzondere plaats innam. Wij herinneren ons allemaal nog de 
speciale kapelletjes die zij in Mei en Oktober inrichtte. 
25 mei 1954 trouwde zij met vader en samen kregen ze 
zeven kinderen. De liefde voor haar kinderen en later haar 
kleinkinderen voelde aan als een warm bad. Kenmerkend voor 
moeder was haar bescheidenheid, zij trad nooit op de voorgrond. 
Moeder kon ontzettend genieten van muziek. Vroeger was dat 
vaak klassieke muziek, later leerde zij onder invloed van haar 
kinderen ook popgroepen als OMD en vooral ABBA waarderen. 
De radio ging aan en moeder zong en danste mee. 

Zij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Moeder trouwde er bij in, 
zoals dat vroeger gebruikelijk was, er was weinig privé. 
De ziekte van vader heeft haar bijzonder aangegrepen, dat was 
voor haar een moeilijke tijd. Het meest aangrijpend was dat zij niet 
meer met vader kon praten. Na het overlijden van vader gaf haar 
karakter, geloof en de liefde voor kinderen en kleinkinderen haar 
de kracht om deze tijd te doorstaan. 
Daar waar vader plotseling de regie over zijn leven kwijtraakte, 
zo ging dat bij moeder langzaam ten gevolge van opkomende 
dementie. Ze kon niet meer zelfstandig wonen, maar gelukkig 
accepteerde ze al snel haar nieuwe situatie in het St. Elisabeth. 
Wij zijn dankbaar dat ze onze moeder en oma is geweest en 
herinneren haar als een bijzonder lieve vrouw. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven zijn wij u allen 
oprecht dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oele, 18 september 2010 


