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Moeder, oma heeft kunnen terugzien op een 
we 1 besteed leven. Wat een zorg heeft zij 
gehad en wat een werk heeft zij verricht voor 
haar gezin, voor de zaak. Zelfs in de laatste 
jaren, men kan ook zeggen In de laatste 
dagen nog was zij rusteloos bezig, met 
ledige handen was zij nooit. 
Zij was, in waarheid, het middelpunt van 
kinderen en kleinkinderen, na de dood van 
twee kinderen, nog vijf kinderen en drie en 
twintig kleinkinderen. Altijd wilde zij deze, 
vooral na de dood van vader, waardoor zij 
zich toch wel zeer eenzaam voelde, om zich 
heen hebben. Tot de laatste minuten van haar 
leven nog was zij heel blij met het bezoek 
van zoon en kleinzoon; met de 9ewone op
merking: ge weet waar ge het, m de kast, 
kunt vinden. Goed doen was haar geluk en 
haar vreugde. 
Een groot vertrouwen had zij tot Maria. De 
Rozenkrans was altijd onder haar bereik, in 

de hoop dat kinderen en kleinkinderen haar 
voorbeeld en zorgen zouden overnemen. 
Zij was dankbaar voor de zegenrijke jaren, die 
God haar gaf. Het leven was haar dierbaar, 
maar zij kon er zich mede verenigen dat God, 
daaraan, een einde zou maken, zonder al te 
veel lijéen. Ook deze wens van moeder, oma, 
is vervuld en kinderen en kleinkinderen kun
nen niet anders dan daar heel dankbaar om 
zijn. 
Na dit welbesteed en arbeidzaam leven zal 
God haar de eeuwige rust geven, na het leed 
en het verlies in dit leven, een eindeloos ge
luk en een eeuwig leven. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Kinderen, Behuwd-, 
Klein· en Achterkleinkinderen 


