


Ze sluimert slechts 

Het kostbaarste dat wij bezaten 
g,aven wij heel wanhopig aan de Heer 
en diepe smart sne-ipt door de ziel, 
we hebben nu geen moeder meer. 

We roepen haar met duizend tranen 
in de diepste droom die ons raakt, 
doch onvervuld blijft al ons smachten, 
ze s!aapt nu stil, d ie eens gewaakt. 

Die ons steunde in liefde en trouw 
en ons steeds rriet elkaar verbond, 
die onvermoeibaar steeds opnieuw 
veel t roost gaf: elk verdriet verstond. 

O moeder, moeder rust in vree, 
wij willen tooien stil je graf, 
daarop laat vele bloemen bloeien 
voor jou die nooit iets vroeg, 
maar liever gaf. 

De gouden zon zweeft om de heuvel, 
vrede heerst er l inks en rechts 
en als een ademtocht op vleugels 
komt ons de troost: 

ze sluimert slechts. 



Als dankbare herinnering aan 

HELENA THERESIA POSTMA 
weduwe van 

GERHARD HENDRIK KAALVERINK 

Zij werd geboren in Gronau(W.D.) op 
2 januari 1907. 

Gesterkt door het Sacrament der zie
ken, overleed zij te Glanerbrug op 

27 februari 1985. 
Wij hebben haar te ruste gelegd op het 

parochiekerkhof te Glanerbrug, op 
2 maart d.a.v. 

GOEDE GOD en VADER, wij danken U 
voor het leven van onze goede moeder 
en grootmoeder, zo vele jaren in ons 
midden. Wij danken U dat wij bewust 
afscheid konden nemen van haar en 
zij van ons. Het was pijnlijk en vol 
verdriet, maar die laatste dagen en 
uren blijven voor ons kostbaar. 
~ ij was voor ons een goede, aandach
tige moeder: samen met vader heeft zij 
haar leven ingezet voor het gezin en 
voor de opbouw van de zaak. Zij was 
een zakelijke, eerlijke vrouw. Zij bleef 
eenvou?ig, bedachtzaam in haar spre
ken: ZIJ was 'n wijze vrouw, die korte 
levenswijze adviezen wist te geven. 

Ze bleef haar leven lang een sobere 
vrouw, die al leen wist te g,even en te 
delen, onopval lend en in stilte. 
Haar gezin en haar familie waren haar 
alles: binnen de familie vond zij haar 
vreugde en voldoening, temidden van 
kinderen en kleinkinderen. 
Tijdens haar langdurige ziekte heeft 
zij veel pijn doorstaan en verdragen, 
zonder te klagen. - Haar sterke wil 
h!èld haar op de been, want zij wilde 
niemand tot last zijn . Pas toen zij niets 
meer kon, gaf zij zich gewonnen. 
Haar laatste duidelijke wens was: 
bewaar de onderling,e vrede. Zij werd 
gedragen door een sterk geloof. 
Geloven in een goede God en Vader, 
was voor haar geen vlucht uit de wer
kelijkheid: geloven in Gods liefde was 
voor haar: goed doen zonder veel 
woorden. Wij hebben de goedheid van 
haar ervaren. 
GOEDE GOD, wij danken U voor haar 
voorbeeldige rijke leven. Wi j vragen U 
om haar duidelijke levenshouding in 
ons leven waar te maken. 

Voor uw belangstel l ing en meeleven 
danken wij U hartel ijk. 

Famil ie Kaalverink 


