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Reeds geruime tijd leed zij aan een ongenees
lijke ziekte. die langzaam heel haar lichaam 
sloopte. En nu is er nog onverwachts een einde 
gekomen aan haar lij densweg. 

Voor ons komt haar heengaan als een schok, 
voor haar zelf Is het een bevrijding. 

De laatste maanden waren voor haar maanden 
van twijfel en onzekerheid, vooral ook van angst 
dat ze nog meer zou breken. 

Toch hebben we haar bewonderd om haar dap
perheid. Moedig heelt zij gestreden en hierbij 
vond zij veel kracht in haar groot geloof In 
Christus, met wie zij zich zo Innig verbonden 
wist. 

. Ik moet maar niet klagen" - zei ze eens -
" want dat Is niet prettig voor de mensen die op 
bezoek komen. " En zelfs de laatste avond vond 
zij het vervelend voor haar famil ie, dat zij haar 
ogen bijna niet meer open kon houden. 

Zij was een goede zuster en lieve tante. Alles 
had zij over voor haar neven en nichten. Geld 
ken toch niet gelukkig maken, zei ze d ikwijls en 
daarom had zij er plezi er in haar neven en nich
ten dikwij ls iets te geven. 

Eigenlijk stond zij voor i edereen altijd klaar, 
nooit was iets te veel, en hartelijk werd ieder
een in haar gastvr!) huis ontvangen. 

Heel haar leven is éèn grote dienstbaarheid ge
weest en daarin geleek zij veel op de H. Maagd 
Maria. 

De fami lieleden en kennissen die haar zo trouw 
opgezocht hebben en gezelschap gehouden, zul
len haar nu erg missen. Zij laat een leegte 
achter. Maar wij zijn blij dat ze nu verlost is 
van haar lijden en In Christus de eeuwige vreug
de gevonden heelt. 

In ons gebed zul len we met elkaar verbonden 
bllJven. 

Voor de vele b lijken van medeleven, betoond 
tijdens de z,ekte. na het overlijden en bij de 
begrafenis van onze d ierbare zuster, schoon
zuster en tante, zeggen wij U hartelijk dank. 

FAMILIE VAN DE WEERT 

Wamel , december 1982 




