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t 
Wij waren allemaal verslagen toen we hoor
den dat moeder ongeneeslijk ziek was. We 
konden het ons nauwelijks voorstellen. Moeder 
was wel wat ziek. maar zij hield zich voor 
ons beter, dan zij in werkelijkheid was, en 
zij wist voor ons te verbloemen, dat Ztj zo 
veel pijn leed. Dat mocht niemand weten 
Dit is eigenlijk tekenend voor heel haar leven. 
Nooit heeft zij rekening gehouden met zich 
zelf, altijd heeft zij alleen maar geleefd voor 
haar gezin. Dat was haar trots, dat was haar 
vreugde. Als zij ooit uitging, was het bijna 
altijd naar haar kinderen. Blij was zij, wan· 
neer die op bezoek kwamen en dan stond 
ze hun al lang op te wachten 
Moeder was een zacht, lief en geduldig mens. 
In stilte verdroeg zij haar pijn an lijden. Al· 
tlld was alles goed. Zij was dankbaar voor 
alles wat zij kreeg en gevoelig voor ledere 
attentie. Nooit was iets te veel. Altijd stond 
zij voor ledereen klaar. 
Nu is moeder van ons heengegaan. Zelf had 
zij nog goede hoop om weer thuis te kunnen 
komen. Maar God heeft anders beschikt en 
wij leggen ons neer bij zijn H. Wil, ook al 
is het met pijn In ons hart. 
Daarnaast mogen we God ook dankbaar zijn, 
dat we allemaal nog heel bewust afscheid 
van elkaar hebben kunnen nemen en dat 

moeder voor een lang en smartelijk ziekbed 
gespaard is gebleven. 
Wij zullen een mooie en goede herinnering 
aan haar bewaren, we blijven haar dankbaar 
voor alles wat zij voor ons betekend heeft 
en In ons gebed zullen we aan elkaar blijven 
denken. 

t 
Voor uw betoonde medeleven en belangstel · 
llng zeggen wij U hartelijk dank. 

Wamel, juni 1981 
Koningstraat 18 
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Kinderen en kleinkinderen 


