
Dankbare t-enrnenng aan 

Ada van Rossum - de Koek 

x:!ltgenote va'l Ma•1 var. RossuM cro moeder v n 
Jearnette L1dy en Marc 

Z J werd geboren te Beneder Leeuwe'l op 
25 febr-.a• 1941 en overleed te N mc-ger op 

11 Januari 1997 

N1, tiebbe afscr_ d va'l tiaar g '10'1" n !1 de'ls de 
uchar stiev1enng op 21 ,anuan 'l de Sint V ctor 
erk te Wame en haar ter ruste gelegd op de Alge· 

rrere Begraa'plaats te Wamel 

Ik b Jf b1J JUll e 

i/oo•dat z J het Sacra!l'ert de• Zieker op 5 JarJar 
• 987 onh1ing zei Ada leger de• d daa b aan· 
Nez1g was 
Varaf augustus 1986 stond voor M J vast dat de 

:>,tw l<kehng va rnJn ziekte een verkeerde af ::>op 
m" tiet>bc'l Ik 'leb vanaf die llJd veel ge hu d vee 

Jebeden maar ook gevloeKt en ges•ampt 
NaaroM? Waarvoor? 

Ik w niet dat JUi e Pu Pog t>u1len dat heb 1k a 
geda 1 Op 12 november we•d del mtief beves· 
t g :l dat m 1n ziekte, waartegen k nu zo ongeveer 
d 1e aar stnJd n et te gerezen was en dat ik eraan 
zou ~terven lr< heb rr11 erb1J moeter 'leeflegger 
Door de Sac•a'l1enten gesterkt, hoop 1k, ook de 
laatste stnJd aan te ku'l!'le'l en aan m11n laatste reis 
te k.i"ne, beginnen'. 

Haar woorden d een b11zonde· steil" pel hebber 
gedn.ikt op deze plechllghe1d, gaven ut ng aan 
haar rotsvaste geloof in ret hiernamaals. Z1J w de 
dit aan ons overdragen. Het heeft haar een be· 
wonderenswaard1ge moed gegeven, waardoor ze 
oPs a emaa zovee steun kon geve'l 

Vee •r"l n heeft z1, gezegd " k bl1J' b 1ull e, 1k leef 
met Jt..ll1e mee p•aat mee en stuur IT'eel'' Zij zei dit 
tege" t>aar gez1r en tege"I allen, die raar Met hun 
be aPgstel ing omringden. En dat warel"' er veel! 
De b oeme'l het bezoek tijdens de laatste ziekte· 
periode n het ziekenhuis hebben inhoud gegeven 
aa'l het hJden Het werd er zoveel draaghJKer door• 

Het evel"' van Ada heeft a'h,d bestaan .i1t dienen. 
lll'et edereen h1e ::l z1J reke'l rg Niemand w1 de z11 
kwetseP. Haar thuis was haar heme op aarde. 
H moest alles op orde z n, a vorens er weg te 
kJ•v1en aan Zo was ook t-aar sterven' 
Maar ook thuis ortv1rg ZIJ graag haar lam 1e, 
haa• vrienden en kePnissen Q.,, dit gastvri1 te 
doen z11n was tiaar gee'l moeite teveel. 
W11 v rt•ouwer Nop, dat z1. ook nJ b11 God zon 
thuis gevoPden heeft. 


