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Z1J werd 22 maar: 1922 te Vaassen geboren. Daar 
stierf zij ook. ~ februari 1987. 
Wij hebben haar op 9 februari d.a.v. te ruste ge. 
legd op het Wanenk kerkhof te Vaassen. 

Haar jeugd maakte haar klaar voor het leven. Zi1 
leerde daar lief en leed en bEsefte toen dat het 
leven vraagt om het met anderen te delen. 
Zo kon zij in haar eigen gezin de rol soelen die 
zij wilde: er ziJn •oor anderen, attent en zorgzaam, 
niets vragend voor ziçhzelf. Ook in haar eigen ge. 
zin leerde zlJ lief en leed kennen, ZIJ maakte ook 
daar mee dat leven tel eurstelli n ~ inhoudt. Toch 
bleef zij een optimistische vrouw. 
Zij had er behoefte un ook buiten haar gezin er 
vçor anderen te z1Jn. Jarenlang was ZIJ akt1ef voor 
de Zonnebloem en o~k op het kerkkoor toonde 
zij haar dienstbaarheid. 
Wat ziek·ZiJn is. gin;i ZIJ zelf ondervinden. Een 
kwaal besloop haar en steeds opnieuw merkte ziJ 
hoe zij het gevecht verloor. Heel lang bleef zij 
staande: toen zij de strijd op)af. gaf zój zich in 
groot vertrouwen over 

Z11 was niet bang voor de dood. Zij zag er zelfs 
naar uit en geloofde dal een gelukkige toekomst 
haar wachtte. Het laatste stuk van haar leven 
ging ZIJ niet alleen. Maria bad voor haar in het 
uur van haar dood. 
Wij zijn dankbaar dat wij deel uitmaakten van haar 
leven: van haar zorg en liefde. 
W1J hebben verdriet dat WIJ haar missen. Wij pro· 
beren ons te troosten met de vreugde waarop zij 
vertrouwde. 

Veleri hebberi in de voorb11e ti1d voortdurend mes· 
gelee/<J met de ziekte van mi1n lieve vrouw. onze 
hartel11ke en zorgvolle moeder en oma. Z11 vond 
dat l11n en het hielp haar en ons. 
All!n die rondom haar overlijden bli}k gegeven 
hebben van hun ontsteltenis en van hun betrok· 
kenhe1d op ons verdriet, willen wij heel hartelijk 
danken. Het heelt o.~~ u;;;t gegeven. 

Namens allen, 
A. Huis in 'r Veld 

Vaassen, lehfllari 1987 


