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Ter herinnering aan 

BERTHA DE GOUW 
weduwe van 

Jan van der Velden 

Geboren te Drunen op 27 januari 1912. 
Overleden te Helvoirt op 2 maart 1995 
en aldaar begraven op 7 maart 1995. 

Hoe kunnen we haar beter kenschetsen als de 
goedheid zelve. 
Anderen kwamen op de eerste plaats, dan pas 
zijzelf. Het kwam niet in haar op aandacht of 
hulp te vragen, ook niet als dat echt nodig was. 
Daarom viel het haar extra zwaar toen ze in 
1992 als gevolg van wat zij noemde "een 
akel ige ziekte" niet meer kon fietsen. Dat 
maakte haar wereld ineens veel kleiner. 
Ze kon niet meer door "Den Duin" naar haar 
familie in Drunen en Loon op Zand. Dat was 
heel ingrijpend voor haar. Daar wilde ze 
anderen echter niet mee lastig vallen. 

De overstap naar de Leyenhof vond ze heel 
moeilijk. Ze was er nog niet klaar voor, maar ze 
begreep wel dat zelfstandig blijven wonen niet 
langer mogelijk was. Ondanks alle goede 

zorgen van de Leyenhof was de eerste tijd 
bepaald niet gemakkelijk. Ze moest haar tijd 
heel anders gaan besteden. Een groot deel van 
de dag besteedde ze aan het breien van 
sokken. Zo kon ze zich ondanks haar handicap 
toch weer dienstbaar maken voor anderen. Je 
zag en voelde met wat voor een zorg en toe
wijding de sokken waren gebreid. 

Eind 1994 ging haar vital iteit erg achteruit. Ze 
moest haar breiwerk laten liggen en werd nog 
meer afhankelijk van de hulp van anderen. Ze 
kon maar niet begrijpen dat haar zoiets kon 
overkomen en zei dan ook vaak: "Ik begrijp er 
niets van hoe zoiets kan." 

Op 7 februari kwam de huisarts haar vertellen 
dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze aanvaardde 
deze boodschap op haar eigen milde wijze. Ze 
had er echter grote moeite mee haar kinderen 
zonder haar zorg te moeten achterlaten. Dat 
was haar laatste hindernis die zij na drie 
moeil ijke weken heeft moeten nemen. 
In dankbaarheid zullen we haar gedenken. 

Hartelijk dank voor uw belangstell ing bij het 
overlijden en de uitvaart van onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en allerliefste oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


