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In dankbare herinnering aan 

GRIETJE HOF 

weduwe van 

JOHANNES BERNARDUS MOORMAN 

Zij werd geboren te Nieuw-Amsterdam 
op 1 september 1889. Onverwacht is zij 
overleden te Erica op 3 oktober 1969. 

Haar lichaam hebben wij naast dat van 
vader te ruste gelegd op het katholieke 
kerkhof te Erica op 8 oktober d.o.v. 
Dood en leven zijn de keerzijden van 
het leven. Vreugde is er als het leven 
begint, droefheid als de harde wet van 
de dood komt. ,, Mensen, hun dagen 
zi jn als het gras, zij bloeien als bloe
men in het open veld. Dan waait de 
w;nd en ze zijn verdwenen" (Ps. 103). 

Zo is het inderdaad. Toch mogen we 
ondanks alles geloven in het leven, 
dat blijft en over de grenzen van de 
dood heen zijn hoogste vervulling vindt 
in Gcid. Jezus heeft immers gezegd : 

" Wie in Mij gelooft, wie probeert te 
leven zoals Ik, zal leven in eeuwig
neid " . (Joh. 11 , 25). 

Bovenal willen wij dankbaar zijn voor 
alles wat deze vrouw voor ons allen 
heeft betekend. De dood kwam als 
een dief in de nacht. Niemand was 
hierop voorbereid. Oma Moorman was 
nog zo flink. Iedere dag was zij druk 
in de weer en ze gunde zich geen 
rust. Altijd stond zij voor iedereen klaar 
en aan klagen had zij een hekel. Het 
was een feest voor haar als haar kin
deren haar kwamen opzoeken, zoals 
daags tevoren nog was gebeurd. Hoe
wel ze het niet vaak liet blijken, had ze 
toch veel verdriet om het gemis van 
haar man, die haar ruim een jaar te
voren was ontvallen . In de stilte van 
haar huisje zal zij vaak aan hem ge
dacht hebben . Nu zijn ze weer ver
enigd in het Vaderhuis bij God. Wij 
danken Hem, dat wij door deze ouders 
zoveel goeds mochten ontvangen en 
wij vertrouwen , dat Hij hen het eeuwi
ge leven zal geven. 

Dat zij voor altijd mogen leven bij God. 


