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Moeder was wel al een paar weken ziek, 
maar niemand van ons had zelfs maar kun
nen vermoeden dat deze ziekte aan haar 
leven een eind zou maken. Wij zijn dan 
ook diep bedroefd over dit plotselinge 
heengaan en we kunnen alleen maar met 
Christus proberen te bidden: Heer niet 
mijn wil geschiede, maar de Uwe. 

Ofschoon moeder zelf eigenlijk niet uit 
Wamel kwam, woonde zij erg graag hier in 
Wamel en was zij zeer aan haar huisje ge
bonden. Haar enigste zoon was haar zeer 

dierbaar, zij praatte altijd veel over hem, 
en graag vertelde zij dat hij zoveel voor 
haar deed. Toen zij nog maar kort geleden 
haar heup had gebroken, werd zij daar 
liefdevol opgenomen en verzorgd. Toch 
was zij ook weer blij toen zij in haar huis
je kon terug keren, ook al ging dat nog zo 
moeilijk. Zij wist altijd haar tijd goed door 
te komen. Heel veel heeft zij gebreid en 
gehaakt en alle mogelijke familieleden en 
vrienden en kennissen hebben nog wel 
een herinnering aan haar. We kunnen 
zeggen dat moeder in alle stilte en rust, 
zonder ophef, de Heer gediend heeft. Zij 
was een echt gelovig mens en toen de 
afstand naar de parochiekerk voor haar te 
moeilijk was, ging zij trouw in Huize Henri
cus ter kerke. Haar bedevaartstocht een 
maand geleden naar Witten was de afslui
ting van een vroom en godsdienstig leven. 

Wij zullen moeder erg missen, maar we 
kunnen ons een beetje troosten met de 
gedachte dat moeder nu in Christus de 
welverdiende rust en vrede gevonden 
heeft. 


