
t 
Moeder 

Het Is een wonderbaar iets, een Moeder: 

Anderen mogen je liefhebben 
je moeder alleen begrijpt je, 

werkt voor je, 
zorgt voor je, 

bemint je, 
vergeeft je alles wat je doet, 

en het enige leed wat ze je ooit doet, 
is sterven en je te verlaten. 
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Het woord moeder omvat een hele wereld van 
zorg, toewijding en liefde; dat bemerken wij 
zolang wij haarbij ons hebben tot ons geluk, en 
wij merken het pijnlijk als zij ons door de dood 
is ontvallen: Niemand kan haar vervangen. 

Zo is er nu een lege plaats ontstaan in onze 
familie welke niemand kan opvullen, zoals zij 
zelf heeft ondervonden toen ze al op 35 jarige 
leeftijd haar man verloor en alleen de zorg 
droeg voor haar acht kinderen en haar moeder 
die ze tot haar dood heeft verzorgd. Maar door 
haar levenslust en haar optimisme sloeg ze zich 
er steeds goed doorheen. Tot OP. de laa1ste dag 
droeg ze ook de zorgen voor haar zoons die 
nog 15ij haar thuis woonden. Weinig eisen stelde 
zij aan zichzelf. Ze was er altijd voor anderen. 
Vooral haar kinderen- klein- en achterkleinkin
deren waren het belangrijkste in haar leven. 
Hoe meer familie om zien heen, hoe gelukkiger 
zij zich voelde. De kleinkinderen kwamen graag 
bij haar op bezoek, van haar AOW stople ze 
vaak een kleinigheid onder de tafel door. Veel 
plezier beleefde ze elke morgen aan het voede· 
ren van de vogels. Toen ze ongeveer 3 jaar 
geleden begon te sukkelen mat naar gezond
fieid en in 't ziekenhuis de heilige sacramenten 
ontving knapte ze naderhand zienderogen weer 
op. Haar grootste angst was echter dal ze haar 
vertrouwáe omgeving, haar huis, moest varia· 
ten voor een bejaardenhuis. Echter door de hulp 
van haar kinderen en kleinkinderen kon deze 
zorg van haar worden weggenomen. Het stemt 
ons gelukki_g dat wij iets terug konden doen voor 
alles wat ziJ voor ons gedaan heeft. Zij beteken
de heel veel voor ons. Haar leven heeft ons 
geleerd te geven.Haar dood zal ons dit nog 
óeter doen beseffen. Er is nu een lege piel<, 
echter niet in ons hart. Ma ... bedankt. 
Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden 
van onze lieve moeder, oma en opoe betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

De familie 


