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Zij werd geboren in Oudenbosch op 21 ok· 
tober 1901 en overleed in het St. Liduina· 
ziekenhuis te Boxtel, voorzien van de Sa· 
cramenten der Zieken, op 12 november 
1981. 

Zij was een sterke vrouw, die wist wat ze 
wilde. Zij bestuurde haar gezin met veel 
overtuiging en wijsheid. Zij was eenvoudig 
maar onwrikbaar in haar geloof en geloofs· 
beleving. 
Iedereen die haar gekend heeft zal zeggen, 
zo was ze deze vrouw. 'n Fijn mens, mee· 
levend met iedereen die door het leven ge
troffen werd. 
Ze heeft het meeleven met anderen en een 
ruime mate van hulpbereidheid overgedra· 
gen aan haar kinderen en kleinkinderen. 
Wij hebben een echte moeder aan haar ge
had. 
Ze kon streng zijn als het nodig was maar 
ook hartelijk en lief als zij haar nodig had
den. 

Voor ons vader is zij alles geweest. Letter· 
lijk alles! Hij hoefde maar ergens aan te den
ken en ze zorgde al. Dat groeide van de eer· 
ste dag dat ze elkaar kende en dat bleef en 
sterker werd totdat ze samen zeven en 
vijftig jaar getrouwd waren. 
Ze hielden zo ontzettend veel van elkaar. Ze 
waren helemaal op elkaar ingespeeld. 
Zo is het ook te begrijpen dat ze, al was ze 
tachtig jaar, geen tijd had om ziek te zijn. 
Maar nog veel erger was, toen ze zelf wist 
dat ze afscheid moest nemen van vader en 
van ons. Zo'n intens verdriet, het was haast 
te groot. Wat moest vader toch zonder haar. 
Hij kon haar toch niet missen. 
Moeder, wij zullen allemaal samen, in eens· 
gezindheid onder elkaar heel goed voor va· 
der zorgen. U vervangen dat kunnen we niet. 
Onze lieve Heer zal ons wel helpen om alle 
mooie dingen die U ons geleerd hebt een 
plaats te geven in ons leven. Daar vertrou
wen we op. 
Lieve vrouw, moeder en oma, bedankt voor 
alles. In onze herinnering blijft U bij ons. 

Bedankt, alle mensen, familie, vrienden en 
kennissen, die met ons meeleefden in deze 
moeilijke dagen. 

L. Kennis 
kinderen, klein· en 

achterkleinkinderen. 


