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geboren te Teteringen 6 september 1916 
overleden te Hilvarenbeek 19 april 1997 

Zij verhuisde al spoedig na haar geboorte naar Rotter
dam, waar zij opgroeide en een gelukkige jeugd had. 
Daarna ging zij in Amsterdam studeren voor maat
schappeliJk werkster. Dit beroep oefende zij vervolgens 
uit in Amsterdam, Geldrop en Breda. Enkele jaren _na 
haar huwelijk streek zij met haar gezin neer in Hilvaren
beek: een stadsmens in een Brabants dorp. Zij zou er 
uiteindelijk meer dan vijfendertig jaar bli1ven wonen. 
Haar persoonlijkheid kenmerkte zich in de eerste plaats 
door een groot sociaal gevoel. Dit uitte zich niet alleen 
in haar beroep, maar ook in haar nooit aflatende warme 
en attente betrokkenheid bij al haar vrienden en familie
leden. Daarnaast was zij aktief in vele vormen van 
vrijwilligerswerk: onder andere als bestuurslid van de 
huisvrouwenvereniging en als voogdes van de kinder
bescherming. Héél speciaal en langdurig heeft zij zich 
ingezet voor de ouderenzorg in Hilvarenbeek. 
Haar eigen ontspanning vond zij vooral thuis: in en 
tussen haar vele boeken en tijdschriften, in bijna even
zovele talen. Liefst met mooie muziek op de achter-

grond. Een grote hobby was daarnaast het leren van 
steeds weer een nieuwe taal. 
Zij stond op een open en tolerante manier in het leven. 
Mede daardoor heeft zij in al die tachtig jaren goed met 
haar tijd mee kunnen gaan. Zo ook op kerkelijk gebied. 
Zij was gelovig, maar niet dogmatisch; ging met veel 
van de vernieuwingen van de laatste decennia mee, 
maar wenste daarbij de goede elementen van de tradi
tie niet los te laten; genuanceerd, zoals in alles. 
Zelf stond zij niet graag in het middelpunt van de 
belangstelling: zij zorgde liever voor anderen. Over haar 
eigen d iepste emoties en gedachten was zij vrij geslo
ten. Er zijn daarom vermoedelijk maar erg weinig men
sen aan wie zij zich écht goed heeft laten kennen. Haar 
leven was beslist niet altijd gemakkelijk en kende ook 
veel zorgen en verdriet; zij accepteerde alles, op de 
voor haar kenmerkende zéér nuchtere manier. 
Uiteindelijk bezweek haar lichaam aan een voor haar 
fatale ziekte: daarbij uitte zij niet één klacht en was innig 
dankbaar voor de zorg en belangstelling die zij kreeg. 
Haar laatste woorden waren dan ook "dank-je-wel": 
voor de kusjes van de kleinkinderen. 

Lieve moeder, moge je eeuwige vrede vinden, zoals 
Jezus ons die beloofde: ,,Wie in mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven". Dit wenste je pa toe bij zijn 
overlijden. Wij hopen en verwachten dit nu voor jou. Het 
komt je toe. 

Kinderen en kleinkinderen Murray 




