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Ter dankbare herinnering aan 

Wllhelmlna Maria Scheepers 
weduwe van 

Caspar Melch1or Balthazar van de Laar 

geboren te Aalst (N.B.) op 6 augustus 1896 
overleden te Heeze op 6 augustus 1981 

Rustig en tevreden is moeder op de vroege 
morgen van haar 85-ste verjaardag van ons 
heengegaan. 
Moeder was een gastvrije vrouw. die steeds 
druk in de weer was voor anderen. Voor zich
zelf gunde zij zich maar weinig tijd Zij vond 
het heerlijk als er mensen op bezoek kwamen. 
Je kon er bijna niet onderuit of je moest blij
ven eten. Eten koken was haar plezier. Ze ge
noot ervan als ze ons zo lekker zag smullen. 
Nog tot vlak voor haar dood verzorgde zij de 
maaltijden. 
Moeder was ook een godsdienstige vrouw. Zij 
vond het fijn dat ze niet zo ver van de kerk 
woonde. Zo lang zij kon ging ze praktisch 
tedere morgen naar de kerk. 
Haar geloof schonk haar moed en sterkte, om 
de beproevingen, waarvoor zij niet gespaard 
1s gebleven, vol overgave te aanvaarden. Haar 
kerkboek was kapot gebeden. Als zij eens al
leen thuis zat, was haar rozenkrans haar 
gezelschap. In die geest voedde zij ook haar 
kinderen op. 
Een harde slag voor haar was het overlijden 
van vader. Hij was voor haar het hoofd van het 
gezin. Voor hem stond zij altijd klaar en offer
de zij een heel stuk van haarzelf op. 

Moeder was ook een heel zorgzame vrouw, 
misschien wel wat overbezorgd. Zij zou niet 
naa_r bed gaan als vader of de kinderen nog 
thuis verwacht werden. Mocht dit wel eens 
erg laat worden dan had zij geen rust 
Toen vader er niet meer was. voelde zij zich 
verantwoordelijk voor de kinderen, die nog 
thuis waren. Voor hen bleef zij zorgen zoals 
zij dat altijd gewend was. 
Toen haar krachten afnamen. kreeg Zif van 
velen de raad naar een bejaardentehuis te 
gaan. Een raad, die zij niet opvolgde in de 
overtuiging dat haar taak thuis lag. 
De laatste weken heeft zij wel aangevoeld dat 
haar einde naderde. " Als ik dat nog maar 
meemaak" of "Je moet altijd bereid zijn om te 
gaan" lag vaak op haar lippen. 
Moeder was bereid om te gaan Zij was er 
k~aar voor. Haar laatste verjaardag vierde zij 
bij de Heer, waarop zij haar hoop gesteld had. 
Zij ruste in vrede. 

Met dank voor uw belangstelling en meele
leven. 

Kinderen en kleinkinderen 


