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Onze Lorg,:,ame moeder en oma werd geboren op 23 augustus 1913 te 
Made en is overleden op 1rüdag 8 augustus 2003 in hel verzorgingshuis 
Heidcduin te Hoogerheide. 
Op dinsdag 12 augustus hebben wij in de parochiekerk Yan O.L. VroU\\ 
Hemelvaart te Hoogerheide plechtig afscheid van haar genomen en 
vervolgens begeleid naar het crematorium te Bergen op Zoom. 

Vlak Yoor haar negentigste 1erjaardag is 7Îj Hij onverwacht rnn ons heen 
gegaan. 
Haar lc1·cn is niet alti.Id even gemakkelijk geweest. 
Tn de mooiste jaren van haar leven 11 as er crisislijd met daarop volgend de 
oorlogsjaren. 
D1rcct na de oorlog werd haar man en onze vader en opa naar Nederlands
lndië gestuurd en kwam terug met een chronische ziek"tc, waarmee hij 
verder moest leven op een zeer zwaar dieet. Samen met hem heeft ze hard 
gewerkt rnor het gezin. Toen alles wat beter leek te gaan k11am ,:,e alleen 
te staan door het op een 1eel te 1roege leeftijd overlijden 1 an vader, opa en 
overgrootvader. 

Toch \1ist z.e het hoofd bo1en water Le houden door haar optimistische en 
opgewekte aard en haar grote zorgzaamheid. 
Nadat moeder stopte met werken heeft ze nog lang k-u1men genieten op 
haar flatie in Roosendaal en de laatste drie jaar in verzorgingshuis 
--He1dcduin" in Hoogerheide, waar ze het goed naar de zin had. Ze genoot 
zichtbaar 1an de spelletjes en de vele activiteiten. Hiervoor danken mj de 
medewerkers van --Heideduiii-. 
Moeder is altijd helder \an geest ge11eest en erg geïnteresseerd in de 
politiek en het wereldgebeuren en 1.c kon geweldig genieten 1 an de sport 
op de tclcYisie. 
Op een lastige kme na en een nog onlangs uitgevoerde operatie 1s ze altijd 
redelijk gezond gebleven en \Vas nog zeer levenslustig. In gezelschap 
praatte ze honderd uit en dan 11as ,:,e nau"clijks te onderbreken. 
Andeuijds had ze behoefte aan rust en stilte. waarbij ze zich afzonderde 
om bij voorbeeld op een creatieve manier bezig te zijn. 
Moeders Jeyen was volledig gc1\eid aan het get.in. Ze liet iedet in Lijn 
11aarde en was zeer onbaatzuchtig. Ze had niets voor zichzelf nodig, alles 
was voor de kinderen en klemkmderen. die altijd bij haar in gedachte 
waren. Ze had een gruwelijke hekel aan ruzie en kon zichtbaar gemeten als 
ze omge1cn was door haar kinderen. kleinkinderen en achterlJcinkind. 
:-V1oeder hield ook veel van haar verdere familie. 
Ze was het leven nog lang niet moe. maar hel heeft helaas niet langer 
mogen duren. 
Lieve moeder. oma en overgrootmoeder. rust zacht. 
Wij danken de familie. \Tienden en kennissen voor het blijken 1 att 

belangstelling en medclc\en bij haar overlijden. 

Kinderen. klein.kinderen en achterkleinkind. 


