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Z IJ we rd geboren te Louer op 20 februorl 1 911 
Gesterkt door de Sacramenten der zieken, stierf 
:r ij op 25 februari 1973 Na een Eucha ristieviering 
In de parochiekerk van St Mart•nus. hebben haar 
familieleden hau lichaam ter ruste gelegd op het 
Kathollek lcerkhof In losser. In vertrouwen op Je:zus' 
woord van Opstanding en eeuwig teven. Dat was 

op 28 februorl 1973. 

Een goede en zorgzame moeder w erd onverwacht 
uit ons mldden opgeroepen T oewljdlng was het 
devies van haar leven, T oew•Jd•ng aan haar man en 
haar gezin, toewiJding volledig de hele dag aan het 
zo beminde zorgenkind, alle jaren door Geen mens 
kan bevroeden, wat det een opofferende liefde 
vraagt. 
Zo laat he t heengaan van deze toegewijde vrouw 
en moeder een grote leegte en droetheld achter. 
Gelukkig Is er de troost van ons geloof. De Heer, 
D ie zegt: Wat gij voor een van deze k1e1nen ge• 
daan hebt, dot hebt giJ voor MIJ ged .. n. 
Kom geregend• un de Vader, en neem bezit v•n 
het Rijk, dat van de grondvesting v•n de wereld 
af voor U bereid Is. Het Is een Rtjk, wa•r de tra. 
nen gedroogd worden, waer geen ziekte Is, geen 
verdriet, geen handlcep. Een Rijk, da t te vergelij · 
ken Is met de vreugde op een brullofhfeest. 
Vader en kinderen, dank voor de liefde, die Ik van 
U ondervond. Mijn gedachten kun je het beste 
hooghouden, door In eensgerlndheld, liefde en ge· 
loof je loven verder to goon Als jullie de Eucho
ristie vieren, zullen we In de Heer heel dicht bij 
elkaar zijn . En verlangend uitzien naar het grote 
moment van weerzien hier In het Vaderhuis. 

Heer Jezus, geel haar de eeuwige rust 

Drui<· da LauQe - l.oa .. r 

Voor uw blijken van medeleven na het over
Jijden van mijn Jieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, en de laattte eer a~n haar 
bewezen, zijn wij u zeer dankbaar . 

H. j. A. Poort 
kinderen en kle.nk1nderon 


