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Zij werd geboren op 10 maart 1938 te Zeve
naar. Gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken, is zij. na een kortstondige ziekte, op 
21 december 1988 van ons heengegaan. 
Na de Eucharistieviering op 2~ december heb
ben wc haar te wsten gelegd op de begraaf
plaats ,,"t Heijlige Lanc" te Duiven. 

Haar leven was werken en haar werken was 
leven. De1e woorden 1ou ie zelf gezegd kun
nen hebben. als we het haar nog konden 
vragen. Want van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat werkte ze met hart en ziel voor 
het bedrijf; ze was met recht de spil in alles. 
Niets ontging haar. En niets was haar daarbij 
teveel. En al zal ze ongetwijfeld wel eens 
moe geweest zijn, 7e genoot ervan als alles 
goed ging en iedereen het bij haar naar de 
zin had. Zovee l liefde en zorg zij besteedde 
aan het rijlen en zeilen van alles. zovee l te
meer was haar liefde en zorg voor het gezin. 
Zij was in alles thuis, een echte moeder. die 
gczc lligheid kon brengen en het best in haar 
doen was als het hele gezin bijeen was. 
Veel te vroeg en vooral veel te jong is ze uit 
ons midden weggenomen. Nog mee zoveel 
hoop en verlangen stond 1.ij in het leven. 
Alles scheen goed te gaan. Ze was er vol van 
dat ze binnenkort voor het eerst "oma" zou 
worden. Ze leefde er helemaal naar toe. De 
onverwachte ommekeer in haar gezondheid 
~~~H~~~.~r~~u~ 
ras r. 

Nu. op de vooravond van hec Kerstfeest. 
heeft God haar thuis geroepen om de ge
boorte van het "Nieuwe teven" in de Hemel 
en op aarde met Hem ce vieren. Hoe moeilijk 
nog uit te spreken. willen we in geloof aan
vaarden dac God de zorg voor haar zal over
nemen nu wij die niet meer kunnen ge,•en. 

Lieve man en kinderen, 
Samen hebben we ons ingezet en vee 1 be
reikt. Samen hebben we gewerkt. geleefd. 
gelachen en gehuild. Samen moeien jullie 
verder. Neem daarbij mijn woorden ter harte: 
Wees goed voor elkaar, voor de tijd dat je 
leeft. Wees eensgezind met elkaar en neem 
het leven zoals het valt. Vanuit de Hemel zal 
ik met jullie meeleven. 
Tot 1iens! 

Ma. 

Lieve Trees. 
Je was voor ons een echte moeder mee een 
goed hart; overgelukkig heb je ons gemaakt. 
Met jou viel ons alJe goed ten deel, wij 
hielden liefden hoog en toch mocht je niet 
bij ons blijven wonen. Bedankt voor al die 
goede en mooie jaren. Bedankt dac je altijd 
klaar scond voor ons en iedereen. 
Wc zullen je missen. maar zullen jouw wer
ken en leven hoog houden. 

Je man en kinderen. 

Voor uw medeleven en aanwezigheid bij de 
uirvaarc en begrafenis van Trees. zijn wij U 
zeer dankbaar. Het heeft ons goed gedaan. 

Jan Schepers 
en kinderen. 


