


In dankbare herinnering aan 

HERMANNA -HENDRIKA 
MALI-KOOPMAN$ 

Zij werd geboren te Tubbergen op 3 fe
bruari 1898. 
Van 3 mei 1922 tot 11 april 1958 was zij 
getrouwd met Henricus Antonius Domini
cus Mali. 
Zij overleed op 28 maart 1987 na 1 ½ jaar 
liefdevolle verzorging in het bejaardente
huis "Swaenewoerd" te Raalte. 
Op het parochie-kerkhof daarnaast liggen 
zij samen begraven. 

In het Evangelie van Lucas lezen we het 
verhaal over een bezoek van Jezus aan 
Martha en Maria. Martha is een bedrijvige 
vrouw, zorgzaam en gastvrij. Zij is blijkbaar 
gewend de leiding te nemen, want zij zegt 
tegen Jezus: ,,Zegt U eens tegen mijn zus
ter dat zij mij moet helpen. " Maar Jezus 
zegt: .,Martha, Martha, je bent druk met 
heel veel dingen. Maar slechts één ding is 
noodzakelijk. Maria heeft het beste deel 
gekozen, en dat zal haar niet ontnomen 
worden. " 

Als wij aan Moeder terugdenken, valt ons 
de gelijkenis op met Martha. Zij leek op 
haar, gastvrij als zij altijd was en druk in de 
weer. Maar slechts enkelen zullen weten 
dat zij even veel leek op Maria, want zij ge
loofde vast in het woord van Jezus, dat 
slechts één ding echt noodzakelijk is, n.l. 
de liefde tot God en de naaste. Moeder 
was Martha en Maria in één persoon. Zij 
was Martha door haar karakter, haar tem
perament, haar aangeboren aard; zij was 
Maria door haar geloof en haar keus voor 
het ene noodzakelijke: het geloof ging bij 
haar boven alles. Bij al haar drukte wist ze 
steeds tijd te vinden voor gebed. 
Met al haar sterke gaven en haar meevoe
lend hart zette zij zich in voor haar gezin, 
voor de arme in de crisistijd, voor de hon
gerige en behoeftige in de tijd van schaar
ste, voor de achtervolgde in oorlogstijd. Zij 
was druk met veel dingen, maar zij was er 
vast van overtuigd, dat slechts één ding 
noodzakelijk is. En dat ene zal haar niet 
ontnomen worden. Zeker niet nu zij is ge
storven en 

ZIJ LEEFT BIJ GOD! 


