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is moeder overleden. 

Zij is gestorven na een langdurige ziekte 
waarin zij steeds meer afscheid moest nemen 

van haar geestelijke functies. 
Zij stierf zoals ze geleefd heeft: stil , rustig, 
tevreden met de wereld zoals die om haar 

heen was. Wij zijn trots dat zij onze moeder 
en oma is geweest en ons zoveel liefde 

heeft gegeven. 

Zij heeft nooit veel voor zichzelf gevraagd en nam 
met het eenvoudige genoegen. Dat wil niet zeg
gen dat zij geen vreugde in haar leven heeft 
gekend. Haar plezier en trots waren haar kinderen, 
die door haar zorgen en werken de kans hebben 
gekregen om een goede plaats in de maatschap
pij op te bouwen en in haar kinderen leeft zij voort. 

Een vreugdevolle tijd heeft zij beleefd op het 
"Hoge Boekel" waar zij als kind woonde. Vaak 
sprak zij over die tijd en mocht zij op mooie 

zomerse middagen graag hier naar toe rijden. 
Moeder kon genieten en gelukkig zijn met de klei
ne dingen in het leven. 

Na de oorlogsjaren trouwde zij in januari 1948 met 
vader. Samen waren ze bijna 50 jaar getrouwd. 
Samen brachten ze drie dochters groot en kregen 
vier kleinkinderen. 
Hoewel vader het was die op de voorgrond trad 
was moeder onmiskenbaar de stille kracht achter 
vader. 
Haar rust en kracht was het baken in ons gezin. 

Moeder was een spaarzame vrouw en werd daar
om in de schaarse naoorlogse jaren vaak door o.a 
de Kerk om hulp gevraagd voor gezinnen in nood. 
Dit deed zij op de bescheiden wijze welk zo ken
merkend voor haar was. 

Wij zullen ons moeder herinneren als rechtvaardig , 
oprecht, trots en trouw en vragen u hetzelfde te 
doen. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze lieve 
zorgzame moeder en oma, danken wij u heel har
telijk 

Kinderen en kleinkinderen 


