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Door lijden beproefd en gelouterd ontving zij 
op Witte Donderdag van het jaar 1970 in vol
ledige overgave het Sacrament van de Zieken. 
Op 17 april van dat jaar ging zij binnen In de 
heerlijkheid van haar Heer. Zij werd begraven 
op het kerkhof van de parochie Sint Petrus 

te Boxtel 

Christus was haar Licht en haar Leven en dat 
was het geheim van haar geheel eigen levens
stijl. Altijd opgewekt en blij, zoals een lente
kind, zag zij in alles wat haar overkwam, ook 
In haar lijden, het mooie en goede. Dankbaar 
kon zij zijn voor al het goede, .dat zij onder
vond van haar man en van ieder, die zij in haar 
leven ontmoette. Gelovig ervarend, dat zij in 
Gods hand was, had zij zichzelf niet nodig, 
maar kon heel haar aandacht naar haar man 
en de medemens doen uitgaan. Zij vond het 
leven een genade, zij leefde graag en het leed. 
dat ook haar niet gespaard werd, en het mense
lijker wijze ondraaglijke lijden van haar laatste 
levensmaanden, konden aan haar opgewektheid 
en vertrouwen in het leven geen afbreuk doen. 
Hoe fijn was het, een genade, haar te hebben 
mogen ontmoeten vooral tijdens haar laatste 
levensdagen. Zij kon gelovig beleven, dat het 
leven door de dood heen een opgang Is naar 
een nieuw en verheerlijkt leven bij God. Haar 

geloof, haar goedheid, haar liefdevolle zorg, 
haar dankbaarheid, haar vertrouwen mogen ons 
de weg w[lzen naar Degene, uit Wie zij leefde 
en in Wie zij nu leeft. Zo leeft zij voort ook 
onder ons. 

Voor de vele blijken van belangstelling en het 
medeleven dat ik mocht ondervinden tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van mijn dierbare 
echtgenote, betuig ik u mijn oprechte dank. 

P. van Wanroolj 




