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JOSEPHA DIGNA 
RUDOLPHINA HUBERTINA CORBEY 

echtgenote van 

Hendrik Maria Jacobus Spoorenberg 

Geboren te Dortmund op 29 juni 1911 en 
overleden te Eindhoven op 13 maart 1983. 

Zij werd op 16 maart d.o.v. begraven op het 
St. Petruskerkhof te Eindhoven. 

Na een lang ziekbed vond moeder op 13 maart 
dan toch eindelijk de rust, waar zij de laatste 
weken zo naar heeft verlangd. 
.,Ik heb geprobeerd mijn best te doen . Dat lij kt 
me voldoende als er een bidprentje voor m11 
wordt gemaakt". Een uiting van haar eenvoud, 
welke wij in haar zo bewonderen. 
Moeder nam de tijd voor anderen en had een 
warme belangstelling, zoals alleen zij die maar 
bieden kon. Ze voelde de waarde van ieder ander 
aan en respecteerde die, Wat men echt nodig 
had, kreeg b11 haar alle aandacht. 
Het was dan ook goed je aan haar zorgen toe
vertrouwd te weten: wat moeder deed was over· 
wogen, en daarom welgedaan. 
Een rotsvast vertrouwen in wat simpelweg "Hier 
Boven" heette, was daarbij leidraad in haar leven. 
Zij praktizeerde haar christen-zijn: kon daarom 
aan andermans zorgen en nood niet voorbij gaan . 
.. Mensen hebben mensen nodig, en dan doet 
God de rest". 

Gedurende veertig jaren was moeder de spil van 
het huishouden om wie alles draaide. Zij ver· 
stond de kunst om de dagelijkse verplichtingen 
van het huishouden en de moeilijkheden van 'n 
dierenartsen-praktijk blijmoedig op te vangen. 
Vanuit haar plichtsbesef wist ons Mam, hoe deze 
taak moest worden verstaan. Als vrucht van haar 
zorgen laat zij ons dan ook een hechte onder
linge band na, waardoor wij · volgens haar wil • 
vader tot steun zullen zijn . 

Bewonderenswaardig was de volle overgave, 
waarmee moeder het bericht van haar onge· 
neeslijke ziekte accepteerde. Zelf heeft ze aan 
vader, de kinderen en kleinkinderen hiervan 
mededeling gedaan. Zo hielp zij ons deze trieste 
boodschap te verwerken . 

Er is droefheld om haar heengaan. Toch over· 
heerst de dankbaarheid voor de grote steun, die 
wij van haar mochten ondervinden. 
Dan is het fijn zo'n echtgenote, moeder en oma 
te kennen. 


