


rer nagedachtenis aan 

Wilhelmina Maria Zandbelt-Bloemenkamp 
g~bortn 8 september 1909 te Lenele. 

wa.' z~ ruim 47 jaar gelukkig gettou"ll md 

Wilhelmus Johannes Zandbelt 
Jie op 18 JUh 1980 suerf. 

Op 4 juni 2001 overleed 7e in haar slaap op de guegcndc leei
lijd van 91 jaar. Wc hebben haar op 8 juni ten grave g~dragen en 
haar bij haar man te ruste gelegd in de aarde op het R.K. Kerk
hof te Lettelc. 

Moe bezat een grote leven,kunsl. Ze wi>t de dag te proeven 10al' 
God die gecfl. 7~ was altijd be1ig met de praktische dingen van 
vandaag en morgen. Zelden of nooit pmattc t e over de dtngen 
van .roeg~r. dat was \Wieden tijd en lag achter haar. b: keek 
liever vooruit. ook bij beslissingen die nog wel 'ooruttge,cho
v·en touden kunnen worden zoals: de boerderij verlaten. JC opge
ven voor een verzorgingshuis. Ze verstond de kun't om lo' te 
laten en vcrtrouwen te hebben in een nieuwe fa<~ di~ aanbrak . 
Niet bhjven hangen in het ,·erleden. niet inLtllen over de toe
komst. 
Zo wa' ze de 'ruwende kracht in haar grote gezin: haar man en 
kinderen vaak een ;tapje vooruiL 

Intussen genoot ze elke dag van kleine en gewone ding~n: zelf 
groente vcrhouwcn. de eerste nieuwe (half juni!) aardappelen 
schrapen m~t de 'klomp, een appeltaart of koekJes bakk~n op 
zaterdag Ze wa~ gehecht aan wat naruurlijk en gezond i,. fm,e 
lucht inad~men op het balkon. bewegingsocfcntngen \morgens 
op bed. en ah het even kon 's avond; een ommetje in Lette Ie 
met de hond. DeKPOen het volbdanscn.zc maakte ~r tijd 

Sociale contacten maakten de kern uit van haar \Vereld: ze kende 
veel mensen. hall een goed geheugen voor de lolgevallen van 
mensen. Ze leefde intens mee met de mensen in de familie. d~ 
buurt en de parochie en onderhield contacten trouw. Als LC lhub 
kwam van de zondag'e k~rkdienst en van de koffie in het café. 
wi;t ze te v·ertellen over 't wel en wee van mensen in het dorp. 
Daarop volgde dan 'om< een visite (met een 'Deventer Koek' l. 
7oals ze ook graag n<lle ontving. 

Haar levensk'Unst werd ge,·~d door een nuchtere, praktische 
vroomheld m d~ gee>t \an de Moderne Devotie. Ze had grote 
toe\\ijding. maar hield niet van gek wezel. Het gaat om wat Je 
doet. '11.. heb oe het goeie vcurbeeld gegeven. ik hoop dcj d'r 
wat an hebt" Wa.<; het dit onbevangen vcrtrouwen dat ze ons als 
kinderen kon vrijlaten en >timuleren tegelijk'! 

Wij hebben een goede moeder en een fijne oma aan haar gehud, 
en wc hebben genoten van de wijze waarop ze oucl mocht wor
den en jong bleef tegeliJk. Het was een weldaad, om haar gelo
' i ge levenskun>t 'an dichtbtj te ervaren en te ûen dat ze het 
geluk wtst te proeven dat God geeft aan wie Hem liefhebben: 

Je kullilrel !/t'luk niet mnkm: 
dt! Hur ~ujl lrrr :ijn t·rimden :omaar in de slaap .... 

(P<alm 1271 

Het moment van haar dood kwam onvcf\\ acht. maar 7e i< 111 

v-rede een natuurhJke dood gestorven: het was goed. 
"Het is mooi ge" ce-.t". zou 7e zelf gezegd hebben. 

Voor uw blijken van bclung>tclling en meeleven bij het overlij
den van on1e moeder. oma en overgrootmoeder willen wij u har
telijk dankzeggen ~n gmag geven wij u dit 'ter gedachtenh' mee. 

Kmdcrcn Zandbelt. 
kleinkinderen en achtcriJcinkinderen . 


