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Op 8 auguslu• t906 werd Z•J te Duoven geboren 
Gesterkt door het Sacrament der Zoeken os z111em•dden 
van haar kinderen 1n alle rust heengegaan op 13 april 
1991 Na de Eucharostoevoerong op 17 april hebben w11 
haar te rusten gelegd op hel kerkhof "'t He111oge Lant" 
te Duiven 

Onze moeder was een vrouw die ondanks veie ziektes 
en tegenslagen hel leven zelf on de hand wilde nouden 
en het a•s een heologe Ol)dracht ervaarde 
Dit gaf haar de 1nner1t1ke kracht en moed om telkens 
weer door te gaan door alle zorgen heen Ze kon 
moe1l1Jk. iets uit handen geve" de zorg voor onze opa 
en oma de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen 
Maar vooral ook de zorg voor haar echtgenoot met wie 
ze b11na 50 1aar loef en leed deelde Toen h11 z1ek werd. 
heeft z11hem1arenlang zeil verz<><gd en het kosne haar 
veet p11n en moe•le. toen op het laatst opname on het 
verpleeghuis nooózakelo1k werd 
Maar ook na z11n heengaan op 10 lebruar1 t988 bleef 
hel hu1s1e aan de Popuherenlaan het gezellige middel· 
punt van de tamoloe Zelfs toen haar krachten steeds 
mmder werden was het haar onmogeliJk stil te zitten 
en de dingen zomaar op haar a' te laten komen 
Ze wolde zichzelf blo1ven tol on de kleonsle dongen 
Het kwam tot u1hng 1n haar zorg om haar u1tethJk . 
haar k•edong het huoshOuden. maar bovenal on haar 
voortdurende aandacht voor anderen Problemen van 
haar kinderen waren haar probleem en ze kon niet 
rusten . voordat er Hn oplossing gevonden werd 

811 dit alles was net ge•oof naar grote steun en tC>e\'ertaat 
Ook dit beleefd~ 111 op haar eigen manie< 1n kriti sche 
betrokkenheid b11 kerk en wereld ook al betekende 011 
soms zoeken en piekeren Maar tot op de laatste dag 
kon ze ook de humor wtstralen Juist als niemand net 
verwachtte blonk het 1n haar ogen en kon ze met een 
scherpe opmerking iemand ol oels op z11n p<aats zenen 
Z11 was voor ons een b11zondere moeder en het ~erYult 
or>s met troost en dankbaarneod dal Z•J ook 101 oP !'lel 
laalsl zichzelf kon bh1ven Want all•td vot zorg voor 
anderen. kon z11 moe1lo1k afhankeh1k z11n 
Wetend dal haar leven ten einde loep koos Z•J zelf Ml 
moment waarop z11 temidden Viln kmderen en kle1n
kmderen het Sacrament der Z1ekttn ontving Haar 
innerh1ke kracnt die haar telkens wee• op de been 
hield . bood lang weerstand maar mei overgave kor> ze 
haar vermoeide hchaam 1n de Handen van haar 
Schepper leggen Haar opdracht was •Olbrachl 
Ma. we willen 1e rust gunnen at is vol droefhetd ons 
hart. 1e zien hJden en niet kunnen nelpen was onze 
grootste smart Moge God 1e verenigen met pa en 
1u111e de zo verdiende rust schenken 

Voor uw medeleven en belangstellong na hel overt11den 
Yan onze moeder en oma zeggen w11 U or>ze nar1e0o1ke 
dank. 

Kinderen en klemkinderen 


