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W, het, oen 7 apr I a!scherd van onze moeder en oma geno· 
men r> de St. Antenruskerk en haar daarna begelerd naar 
net erernator ~1"1 te Usselo. 

Graag wihen WIJ u hartelijk danken voor al uw blijken van 
be _ os tellrr.g en meeleven. 

Krnderen, 
klein· en achterkleinkinderen 

'W1e dood is. IS nog lang niet weg 
mer wt het hart. nret wt het hoofd 
want w1e J8 vrtendschap hebt beloofd, 
kan zomaar met verdWIJnen. • 

Na een lang en werkzaam leven, waann moeder brJna geen 
z.ekte gekend heeft, rs zij in alle rust van ons heengegaan. 
Al wilde ze nog graag een poosje brj ons blijven en kon ze 
nog zo goed genreten van de vele kleine goede d1ngen des 
levens toch ziJn we blij dat haar verder leed bespaard mocht 
blijven. Nu er voor haar hrer geen leven meer rs. gunnen wiJ 
haar van harte de goddeliJke rust en vrede. 
Onze moeder en oma heeft niet altrjd een gemakkelijk leven 
gehad. ZrJ rs bepaald ntet door het leven gedragen. Veel te 
vroeg verloor zij haar man. In onzekere oorlogsJaren. kwam 
zij daarmee alleen voor de zorg van haar drie kinderen te 
staan. Door noeste arbeid en grote vrndingrijkherd wrst ZIJ 
het hoofd boven water te houden. Haar leven was geven. 
Altijd gencht op het welzrjn van de ander. Drt maakte haar 
ook flexibel. Ze kon veel dragen en verdragen. Ze hreld van 
gezellighard en op z'n trjd wat flauwekul. Samen met doch· 
ter Annie en haar gezrn, waarrn ZIJ was opgenomen, vormde 
zij een hechte band. Het leven van moeder werd gevoed 
door een eenvoudig geloof. Zrj vertrouwde op God en St 
Plechelmus, die zo veel voor haar betekenden. Wetend dat 
haar leven uiteindelijk verlig geborgen rs in Gods trouwe 
vaderhand. kon ze ook de tegenslagen op haar weg aan
vaarden. Het is binnenkort weer Pasen! Wij worden er dan 
weer aan herinnerd, dat op de dood van Jezus, de heerlijk· 
heid van de Verrijzems volgde; een thurskomen rn Gods gren· 
zeloze liefde. Dat geldt ook voor onze moeder en oma. WiJ 
zijn niet voor altijd gescharden. Thurs bij onze Hemelse Va· 
der zullen we eens weer samen zijn ..... Ma, oma ... bedankt!! 

'W1e dood IS. wensen w1j ad•eu 
en hopen op een HemelfiJk 
Waar •eder mens'kind arm of njk 
ontmoeten zal de z•1nen. • 


