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Zij werd geboren te Pannerden op 25 juni 
1898 en O\'erleed te Groesbeek 1 Dekkers· 
wald > op 6 december 1989. 

Moeder was een in alle opzichten sterke 
en godsdienstige vrouw; met een zeer 
persoonlijke vroomheid nam ZIJ haar ge· 
loof ernstig; dat zat heel diep bij haar, 
daarover sprak zij niet makkelijk: dat 
was iets tussen God en haarzelf. 
Het genoegen van achterkleinkinderen 
heeft zij mogen smaken, alhoewel de prijs 
van haar hoge ouderdom aanzienlijk was: 
het verlies van haar man, twee schoon· 
dochters en veel directe familieleden. 
Wij, haar kinderen, die zo centraal in haar 
leven stonden, hebben haar levenseinde 
van dichtbij mogen meemaken. 
De laatste twee jaren van haar leven 
waarin zoveel niet meer kon en zij vol· 
ledig afhankelijk was van derden, waren 
zeer moeilijk. Altijd was zij dankbaar 
voor ieder bezoek, vriendelijk woord en 
zorgzaam gebaar. 

Dit afscheid doet pijn, is verlies, verdriet, 
juist omdat zij zoveel voor ons heeft be· 
tekend en zo lang bij ons was, maar ook 
aan haar krachten kwam een einde. 
Toch zijn wij vervuld van dankbaarheid 
dat wij haar zo lang in ons midden 
mochten hebben. 
Wij geloven dat zij nu bij God is, haar 
leven is voltooid, volbracht. 
Wij hebben onze herinneringen aan haar 
en ze zal bij velen lang in gedachten bhj· 
;:en. 
Wij mogen hopen op de belofte dat het 
eens waar zal worden wat St.-Jan heeft 
geschre\·en in het boek van de Open· 
baring: 

God zal zijn: God met ons. 
Hij zal alle tranen 
van onze ogen afwissen 
en de dood zal niet meer zijn; 
geen rouw, geen geween, 
geen smart zal er zijn, 
want al het oude is voorbij. 
Zie, ik maak alles nieuw. 

(Openbaring 21, 3-Sl 

Voor uw medeleven bij het overlijden van 
Moeder zeggen wij u hartelijk dank. 


