
Sla Ik de wieken als het morgenrood uit, 
en laat ik mij neer aan de grenzen der zee: 
ook daar nog leidt mij Uw hand. 
en houdt Uw rechter mij vast. 

(Psalm 139 : Y) 
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Ee.n goede moeder is gestorven. 
Ondanks de droefheid om dit heengaan 
mógen wij toch blij zijn. dat zij zoveel ja
ren bij ons is geweest. 
Haar cjood is dan ook een voltooing van 
een welbesteed leven. want in leven en 
sterven was zij de sterke vrouw en de 
goede moeder van haar huisgezin. 
Samen met vader heeft zij haar gezin op
gebouwd op de grondslag van een diep 
geloof in Gods goedheid. liefde, erbarmen 
en bescherming. 

Zij was bij alles een voorbeeld van geloof 
en vertrouwen in God die alles ten goede 
leidt. 
In alle omstandigheden. in vreugde en 
verdriet, kon zij zeggen dat het goed was: 
als beaming van het leven, zoals 't door 
God is bedoeJd. 
Terugziende op dit leven danken wij God 
voor deze moeder, die liefde wist te geven 
en liefde wist te wekken. Zulk een leven 
geeft ook nieuw zicht op een beter leven. 
Het maakt duidelijk, dat leven uiteindelijk 
is : met Christus zijn, voltooing vinden in 
Hem. 
Dank U, lieve moeder en oma voor uw le
ven in dienstbaarheid en toewijding. 
U hebt ons het geloven en het liefhebben 
vóórgeleefd. Met deze kostbare erfenis ho
pen wij verder te gaan in eensgezindheid 
en vrede. 

Dank aan allen in het Bejaardencentrum 
die moeder met hun toewijding en zorgen 
hebben omringd. Voor uw medeleven dan
ken wij U van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp. 13 oktober 1980 


