
De droom die geen bedrog is. 

Ik droomde eens en zie ik liep 
aan 't strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, want ook 
de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door 
en lieten in het zand 
'n spoor van stappen, twee aan twee, 
ik liep aan 'sHeeren hand. 

Ik stopte en keek achter mij 
en zag mijn levensloop 
in tijden van geluk en vreugd, 
van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek, 
zag ik langs heel de baan, daar 
waar het Juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan ... .. . 

Ik zei toen: "Heer waarom dan toch?" 
Juist toen ik U nodig had 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag 
op het zwaarste deel van het pad .... . . 

De Heer keek toen vol field' mij aan 
en antwoordde op mijn vragen: 

"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen". 

Dankbaar gedenken wij 

THEA DUPONT-TAKEN 
echtgenote van 

R O L F D U P O N T. 

Zij werd geboren op 6 februari 1930 
te Zeddam. - Op 29 augustus 1989 

overleed zij te Enschede. 

Zij was een vrouw die er van hield om 
op de achtergrond dienstbaar te zijn. 
Niets was haar teveel; ze was graag 
voor een ander bezig. 
Een zorgzame vrouw en moeder voor 
haar man en kinderen. Het ging haar 
er om, dat een ander het goed had; 
zelf nam ze genoegen met 't mindere. 
Luxe hoefde voor haar niet; ze hield 
van eenvoud en had oog voor k leine 
dingen. Vooral toen ze · ziek werd en 
afhankelijk van anderen, kon ze 
dankbaar zijn voor kleine gebaren. 
Het laatste jaar ondervond ze een 
liefdevolle verzorging in het ver
pleeghuis " De Cromhoff", waar ze 
trouw werd bezocht door haar man 
en kinderen. 
Ze had het volste vertrouwen nog 
ooit eens thuis te komen. 
Moge ze dat thuis nu bij God ervaren 
en bij Hem licht en vrede onder
vi nden. 




