
In dankbare herinnering aan 

WILHELMINA CHRISTINA VIU: 
echtgenote van 

Leonardus Maria van Gent 

Zij werd geboren 10 september 1918 in 
Nijmegen en overleed aldaar 10 juli 1982. 
In de Eucharistieviering op 14 juli in de 
parochiekerk Verrijzenis van Christus, 
namen wij afscheid van haar. 

In vrede leg ik mij neer en ik slaap al. 
Gij doet mij wonen veilig en wel, Heer 
God, Gij alleen. 

Het doet veel pijn, afscheid te moeten 
nemen, van zulk een lieve mens. 

Mammie leefde in jarenlange onzeker
heid, hoe het ziekteproces, dat zich bij 
haar geopenbaard had, zich zou ont
wikkelen. Niet meer kunnen fietsen, wan
delen, nauwelijks nog lezen, waren erg 
gevoelige klappen. 
Vanuit haar zorg en haar zijn voor de 
ander, was het moeilijk te aanvaarden 
zich lichamelijk afhankelijk te weten. 
Desondanks bleef ze wie ze was: beschei
den, vol zorg voor de ander, een bin
dende kracht, tot steun van velen. 

Nooit klaagde zij , terwijl ze tot op het 
laatst de ander liet delen in de kleine 
dingen die haar vreugde bleven geven: 
een bloem, een boom, muziek . .. 
Zij voelde zich gelukkig naast haar man, 
was blij met haar kinderen, die haar 
allen even lief waren. Het huis stond 
altijd voor hen open, een bord werd di
rekt weer bijgeschoven. Haar kleinkin
deren had ze graag om zich heen, terwijl 
andersom de gezelligheid bij oma ook 
graag werd opgezocht. 
Een bezoek aan haar van familie en 
kennissen bleef een wederzijdse vreugde. 

Mammie kon enerzijds niet nalaten haar 
mening te geven, was anderzijds tolerant, 
behalve daar waar zij zich niet kon voor
stellen hoe mensen elkaar kunnen kwet
sen. Een inspirerend voorbeeld: ze leeft 
in ons voort als een bijzondere vrouw. 
Mammie, dank voor alles. 

Oprecht dank voor uw blijken van mede
leven tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn allerliefste vrouw. 

L. M. van Gent 
Nijmegen, juli 1982 




