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We hebben afscheid van haar genomen op 
22 augustus in de St. Antoniuskerk en haar 
daarna begeleid naar haar laatste rustplaats. 

'Ma' was voor ons gewoon een lieve, onver
vangbare vrouw, moeder en oma. Met pa deelde 
ze 56 jaar lief en leed. We hebben het samen 
goed gehad. Een leven van hard werken, maar 
ook met veel plezier en gezelligheid. 
Want ma was een vrolijke vrouw, die altijd weer 
de zon-zijde van het leven zocht. 
Een moeder die voor je klaarstond van de vroe
ge morgen tot de late avond. Maar ook ande
ren, buiten het gezin, mochten meegenieten van 
haar zorgende aard. Aan de ene kant hield ma 
vast aan het oude vertrouwde; aan de gelovige 
harmonieuze waarden die haar van huis-uit 
waren meegegeven. Aan de andere kant kon ze 
heel goed met de tijd meegaan. Ma had belang-

stelling voor het wel en wee van ons allen. Ze 
was ook heel attent. Ze zou geen verjaardag 
overslaan. Ma hield van mensen om zich heen, 
van kaarten en gezellig samen-zijn. Hoewel ze 
het moeilijk heeft gevonden om na 48 jaar de 
Postweg te moeten verlaten, heeft ze zich toch 
aan de Visschedijkweg thuis gevoeld. Ze vond 
het fijn en gemakkelijk bij José en Henk. 
Het is zo zonde, jammer, dat datgene waar ze 
zo bang voor was, uiteindelijk toch onvermij
delijk is geworden. We hadden haar zo graag 
tot het einde, thuis in ons midden willen hou
den. Het mocht echter niet zo zijn. Het is voor 
ons een troost dat ma na alle onrust rust kon 
vinden in de armen van pa en na een welbesteed 
leven mocht terugkeren in de trouwe vader-ar
men van haar Schepper en Heer. 
' Ma, oma, bedankt! Rust in vrede.' 

Voor uw medeleven en belangstelling danken 
wij U van harte. 

J. Grundel I 
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