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"Niemand leeft voor zichzelf 
Nie mand sterft voor zlchi elf'"'. 

Deze woorden drukken uit het ware leven van Wii• 
lemlen. "Ik bid veel voor alle mensen, van wie Ik 
hou en Ik bon heel geloten. Mijn leven e n lijde n 
hebben zin ge hod. Dit geloof Ik besll1t. WeH ge· 

rust, Ik be n heel vredig". 

Dit waren haar eigen woorden, een week v66r hau 
sterven. 

Wlllemlen was een grote en grootse vrouw, waardig 
door haar eenvoud, goedheid en liefde. Zo hebben 
wij hear gekend e n zo zal zij In ons blijven leven, 
ook al Is zij gestorven. 

Met een sterke wilskracht heeft zij • toen z ij h1a r 
krachten voe lde afzwakke n " gestreden om In ge · 
lovlge overgave te kunnen zeggen : .Niet mijn wil, 
mee r Uw wil ieschiede·. 

Gods wJI Is geschied In haar. Stil, ontroerd, be· 

dro"Jd en donkbHr zijn wij om dit leven, om dit 
sterven. 

Lieve Moede r, bij U laat Ik een grote leegte • eh· 
te r, maar mij Is het een troost te wete n, d i t Uw 

groot geloof deze leegte vol m11kt. Eeuwig ben Ik 
U dankbaar voor ons llefdevol semenzljn. 

Wij, haar broers, zuste rs, familieleden, vrienden en 
beke nden hebben ervaren, dat Wlllemlen on1eh1t· 
ba• r rijk was door haar grote liefde voor de mede · 
mens. God, dank voor deze rijke schat, die voor 
ons een gave, een gen•de betekent. 

Wlllemle n, Jij die nooit wilde rusten, he t Is Gods 
wil, dat je nu rust In vrede . Jij leeft, ook al ben je 
gestorven. 

Voo r uw deelne ming, ons betoond bij het overlijden 
van Wiiiemien van Gorp denken wij u hartelijk. 

f•m . van Gorp 

Ulvenhout, 24 april 1974 


