


Om opnieuw n gedachten te nemen: 

Maria Wilhelmina van Kempen 

• 28·2· 1914 t 24·7·2004 

woduwe vnn Antonius Bernardus Wolters 

Lieve Moeder, lreve Oma, als wij JOU, vanuit Je foto, 
ons zien a~mk1jken. dan kom je ons weer levend voor 
do geest élls de goedheid zelf. 811 jou was het goed 
toeven. BtJ JOU konden we ons geborgen voelen. En 
WIJ mochten JOU geborgeffietd geven. Er komt een 
stroom van herilnemgen boven. waarin je ons laat 
nageruoton van JClUW leven vóor ons en mét ons. 
Het rs f:in om 1n gedachten weer even dichtbij ie te 
Zijn. om weer even ie stille warme uitstraling te voelen. 
Je vond het zo vanzelfsprekend dat ie OOlangstellend 
en zorgzaam was voor ieder van ons en voor zovelen 
die op je levenspan kwamen. TegelrJk kon je ook zo 
dankbaar genieten van de aanwezigheid van rnens!:ln 
om 1e heen; mensen, die JOU ook wisten te vinden nis 
rustpunt Je kon immers zo aandachtig lu1steron; )9 

was gas\vnJ vanuit je hart. 

Het kon al genoeg ZlJn om lil stilte vredig samen te zi1n. 
Je kon ook zo genieten van do kleine 'urt1es' (en dan 
lekker eten), met ons iaarfiJkse bezatk aan Kevelaer 
als een hoogtepunt. 
In ons gezin had Vader duidelijk de leióing; jij was het 
die binóing gaf, äie bC'uggen wist te slaan als dat 
nodig bleek. J1J zorgde voor harmonie. En als Cl' 

besbss1ngon genomen moesten worden. dan deed 
Vader dat 111 goed samenspel met jou, waarin JOUW 
w11sheid zo nodig de doorslag kon geven. Je moet 1n 
stilte veel ve<Werkt hebben en dat kan met alt11d 
gemakkelijk geweest zijn. We denken aan 
oorlogss1\uat1es en ann verwerking van het verlies van 
Chns en van Vader en van onderen die ie im1g de-· 
baar waren. Moeder, eigenlijk lijk jij veel op Moeder 
Mana. die ook veE>J bewaarde 1n haar hart en het 111 
st4te 011erwoog Je hebt het leven weten te aanvaar· 
den 1n wi1sheid. 1n \'ilsheid van hart . 

Je hebt ie leven helemaal uit geleefd; ie sloot het af 
met te zeggen: 'Nou kon Ik echt niet meer' Maar je 
leeft door 111 eder van ons en tussen ons en bit God 

Dankjewel lreve Moodor. Dankjewel lieve Oma. 
Dankjewel lieve Levensgezellin. 


