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"Moe wat moet er boven de advertentie komen te 
staan'-. vroegen we in het ziekenhuis. "Jo is niet 
meer" antwoordde ze. Onze moeder, onze oma en 
omi is niet meer onder ons. Na een kort verblijf in 
het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is haar 
levenskaars langzaam, zonder hevig lijd.en ge
doofd. Haar lijf was op, met haar sterke wil regis
seerde ze waardig haar wijze van afscheid nemen. 
Een glimp van haar humor gaf ze ons mee. ~oeder 
is niet in een gemakkelijke lijd aan het huwelt1k met 
pa begonnen. Oktober 1940 en de jaren daarna 
vroegen veel van haar. De Jaren hebben haar 
gemaakt tot een vrouw die wist wat ze wilde. Pa 
was voor zijn werk veel weg, moe regelde de zaken 
thuis. Pas nadat beiden gestopt waren met werken 
kwam er letterlijk tijd om samen erop uit te trekken. 
Het meest geliefde reisdoel waren de kleink!nd.~
ren, voor wie geen moeite te veel was. Ook die t1Jd 
was niet geheel vrij van zorgen en deed een beroep 

op de bijzondere toewijding van moe (en van pa). 
Tochtjes naar het buitenland waren ook in trek. 
Vaak werd een bedevaartsoord bezocht, waar 
aandacht voor anderen werd gegeven. Vrij plotse
ling werd pa getroffen door een ongeneeslijke 
ziekte. Moe verzorgde hem thuis en kon zo ~~ 
laatste maanden intens samenleven. Het overlij
den van pa is een zware klap voor haar geweest die 
ze nooit echt te boven is gekomen. Moe uitte zich 
moeilijk maar het verdriet en de eenzaamheid 
tekenden haar wel. Het wonen in de Canisiushof 
voegde een nieuwe dimensie toe aan haar leven; 
buren werden vrienden en hebben haar het zelf
standig leven mede mogelijk gemaakt. Moe bleef 
begaan met de kinderen en kleinkinderen. Ze zocht 
en ontving regelmatig bezoek. Er was dan aan
dacht, een cadeautje en altijd wat lekkers; ook voor 
haarzelf. Moe las graag, vooral streekromans. Ook 
loopt menigeen met zelfgebreide Grolse wanten of 
dito muts of das van haar rond. 
God, vader, wij danken U voor het leven van onze 
moe, oma en omi, voor alles wat wij door haar van 
U mochten ontvangen. Wij vertrouwen haar aan u 
toe in het zekere weten dat zij bij U in goede handen 
is en dat U haar leven door de dood heen zult 
bewaren. Geef haar, naast pa, een goede plek in 
Uw huis. Moge zij ook een warme plek houden in 
ons hart en bewaar ons omwille van haar in verbon
denheid met elkaar. Amen. 

Wij willen u danken voor de belangstelling en 
medeleven tijdens haar leven, ziekte en na het 
overlijden. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


