
Een get0\1'19e en danl(oare neu,.,nenng aan 

~OHANNA HERMINA JOSEFI NA BOOIJINK 

'" ds 28 aug 1979 weduwe van 
Gerarous AntonuJS Vanholt 

Zq •era qeboren Ie Saasve<d, 3 maart. t•21 . In de vroege 
morgen van dtnsoag 1 JUOI, 1982 11 Zij in de vrede van 
Chr•stus ovttrleden. gesterkt door hel Sacrament van de 
Z1e"~" 1n deleettijd van 61 J&Br 
VrttOag • Jun• o a .... heoben W•J liJdens de Plecht•ge v1ermg 
van de Euchaw;t•e ~n Lt•haan <iflfSChttld van haar genomen~ 
vrw11 "•~ben "" oçenbi•k sttiQe~taan DIJ tlaaf iewen . .....-iJ 
l'leo.oen voor !"aar gebea&n, ter"'•JI de- L•hJrg.e Goes BhJOe 
Boooschao ver ... onc•gde van licht en Vrede. Yril \'erf(ond•· 
gen oe doOO oes Heren en DehJden lOldal H•1 kor!, dat MIJ 
.etrelen IS' 
~·JIJ "ecben l'laar te rusten ge1~go op hel ~el'khof a•daar, tn 
r;etoot aan oe glonevode ver,.1zen•s van de doden. 

Er •s ·I)Pn•eu'fV· een grcot leed gekomen over ons llu•s. een 
QfOte leegte 1n ons teven. Te vroeg naar fT'enS&IIJk inz•cht 
un verwcu .• ht•ng en nog geen df•8 Jiar na de dood var: .. ader 
11 nu moeder ... an ons neengegaan. plotsehng en on .. er• 
~acrtt We hadden zo gehoopt. dal ZIJ verder zou herstel· 
lt'n toen het Prgste roor011 1~e-ett en ze. Uil het z ef(enhUI& 
onts açen. weer naar huas mocnt teruo•eren tiet vd t ons 
tles te zwc~arder nu. haar s1erven te aanvaaraen. Waarom 
mo~tst d•t nu al çebeuren? Vl•f knrgen geen antwoord 
Gt.>OS wegen bliJven onnaspeurliJk' Toch w1Uen WIJ btqven 
geloven, dal Z11n Naam L•elde ''· oo• als het liJden ons 
overval!. 
Moeder was voor ons alteen een vooroeeld. Met vader sa· 
mei'\ heeft z.e Jaren ld.nQ on"Vermoe•oaar kunnen werKen en 
:orqzum z•Jn voor het gez<n en voor net bedr<tl Oe zor9en 
wdren vele en n•et ger1ng, ge1eu:JeltJK aan ""erden ze mm· 
der; we leerden de onderl1nge band bewaren en verstar· 
Ken. we INtden al•eS sameo dragen! Het Y.eiZtJn van t'et 
geo:tn, het GeluK va"' oe 1underen en huil toekomst kwamen 
•1111(1 op de eerste p<aats TO<On •adtt s gezondheoo steeds 

meer •e ~ensen O'f'erllet en tiJdens ZIJn ziekte scnonK ze el· 
~• aa"dacnt aan vaaer. gehOtoen door t~:aar zwager. e" te· 
çehJIII. ~on ze. ooor eel"' v-anzet•sorel(ende zorgzaarr.:t\e1d ol 
P'ICtltsgevoel georevel"'. met een biJna onnavolgbaar aoor
::eu.ngsv-ermogen oaQ en nacnt 1n de ~·eer en bez•g Z•Jn 
V.Jor raar gez•n: ze vroeg n•ets voor zichzelf was met hPt 
~:nste tevreden en klaagde noo•t. ook n•et over haar e1oen 
;ezondhetdstoestand; achUien ,aren lang moes1 z11 weke· 
••JkS en<ge malen per l1e1s naar de dokter 1er behandeling 
van een haronet<k1ge beenaandoenmg. Oe dood van vader 
tee ft ZIJ als een zwaar kru•s meegedragen; hrer was ze erg 
f;IIS•oten en spraK er nauweliJkS over: haar d•epe geloot, 
haar eeP•Jke godsvrucru, de hulp van haar zwager. de ge· 
~egenhe•d ... an hur k•noeren en kletnkmderen tvelden 
.. Jar ove•etnd op deze wl1ze nam God ze1f haar b•J de ha"'d 
en le•dde haar door haar \1'8,0net heen; ai ve1e ma• en. toen 
Ce l•unoeren groter werden· waren pa en ma samen elk JUr 
"~aar Ba11neux en Kevetaer geweest. en eenmaal naar Lour· 
c•s. •n de verenng \l'ln Mat1a vond lede kracht, het leven 
ta aanvaarden , zoals GOd het gal, en ook van de goeoe d•n· 
qen va" h~t leven op bescheiden WIJZe te gemeten Met 
~adr grote belangstelling voor wal om haar heen gebeurde 
e11 met haar aandacht voor de gewone dingen en de kleine 
vreugden van hel leven voelda Zll z1ch betrokken bij hel 
~el en wee van velen ze maakte graag een praatJe. kende 
·ec!ereen b•J f"'aam_ onthield alle 'ller,aardagen en gedeni(. 
<Jagen •n onze famute en van zo'f'ele anderen; tton z•J ont· 
zettend waaroeren. als te •ets voor haar ceeo. ze was 
oprecht bh/ mei alles en legeliJk alltJd er op beoa<:hl, dat 
een ander n•et te kort kwam. Zo maakte ZIJ waar N1emand 
leeft voor z:chzelf! 
Moge moeder nu met vaoer leven b•J God'" eeu..-,•oe vreoe 
en vreugde. 

Onze Vader Wees gegroet 

Oe ~.~nderen, behuwd, en kle•nkmderen Vaanheli en 
Antoon Vaanholt z•Jn u oorecht dankbaar 'f'OOr uw meoe1• 
ven t•Jdens de z•ekte en b1j het plotselinge o"ert•Jden en 
begrafen•s 'tan orze •nn•o geiletoe moeder. oenuwd· 
moeder, Oma. Zusier en Schoonzuster. 


