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Miep werd geboren aan de Kerklaan in Erica als één 
na jongste van een groot gezin. Vader had een winkel. 
Helaas had Miep ook als kind al een zwakke gezond
heid. Na de lagere school haalde ze haar typediploma 
en kreeg werk op het kantoor van de Boerenleenbank. 
Hier heeft ze lang gewerkt. Dit werd steeds moeilijker 
vanwege haar astma. Nadat vader stierf in 1961 ging 
ze eerst nog een poos door voor halve dagen. Toen 
werd ze afgekeurd. Miep was echter niet iemand die 
gauw de moed liet zakken. Ze vond het fijn voor moe
der te zorgen in de bejaardenwoning aan de Duiker-

straat. Heel wat ritjes hebben ze met hun beiden ge
maakt in deze streken. Als alleenstaande heeft ze 
moeder, die in 1978 is overleden, behoorlijk gemist. 
Opnieuw ging Miep niet bij de pakken neerzitten. Ze 
was een gezelschapsmens. Bovenaan stonden haar 
broers en zussen met hun kinderen die ze bleef ver
rassen met kleine attenties. Ze had een grote kennis
senkring. Eigenlijk verlangde ze niet meer dan ge
woon erbij horen en - in zover haar gezondheid het 
toeliet -meedoen. Ze kon genieten van het allerdaag-
se: een zonsondergang ...... .. .. .. zingende vogels ...... . 
rummicubben .... .... .... .. jokeren. 
Ze leefde uit een diepe verbondenheid met God. Als 
jongere was ze zelatrice voor de missie. Toen ze ten
slotte de kerkgang fysiek niet meer kon opbrengen, 
luisterde ze trouw naar de kerktelefoon. Ook ontving 
ze bijna wekelijks de heilige Communie. Ze zei wel
eens: 'Wacht maar - ik overleef jullie allemaal. Kraken
de wagens lopen het langst." Toen ze écht niet langer 
alleen kon wonen is ze verhuisd naar de "Valkenhor. 
Helaas heeft ze hier niet lang mogen wonen. De laat
ste maanden ging haar gezondheid hard achteruit, het 
lichaam was op. Afgelopen maandag moesten we af
scheid van haar nemen. We verliezen in haar iemand 
die er gewoon altijd wàs. Dat ze ook nu mag ervaren 
dat God er altijd is. 

Fijn dat u met ons meeleeft! 
Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 
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