
In \'riendschap met allen heb ik geleefd. 
In vrede mei Chri~tus ben ik gestorven. 

l)ankbare herinnering aan 
WILHF.1.1\t lNA Wt,KF.UIAN 

.Moeder werd geboren te Keijenborg op 26 ,ep· 
t.:mber 190 1.0p 17 septemt>cr 193 1 troll\,de t ij 
met Rudolph Johanne, Suetcr,. TerugLienclc op 
haar leven mogen wij denken aan de \\oorden 
uit de Schnfl: .. l:.en sterke HOU\\ "ie zal haar 
vinden?"" Terwijl vader l lJn eigen ,,erk had op 
de klompenfahriek begon mo.:der met de krui
dcnierswinkcl. l Ict werd haar lw.tcn haar leven. 
Zij was graag onder de men,en en stond d,m ook 
,te.:ds ,oor h,:n klaar. D1.1or dit YOOrtdurende 
contact" 1'! tlJ ah geen ander \\at er onder hen 
leefde. Zo omw ikkeldc zi.1 een sterke sociale 
bewo2enheid. Men zou nie l gauw vergeef, bij 
haar a;nkloppen. Hun ge1in ,,trd , teed, groter. 
negen kinderen "erden geboren. Maar dnor 
z1chzc1t ,1ced, te Ycrgcten "i,t zij alles m goede 
harmonie te laten verlopen. \ aak heeft Lil ge· 
1egd dat tij juist in 70 ·11 druk be,taan ~aar 
urootste 1:eluk vond. Zelf, 101 op hoge lecl lijd 
bleef ,-ij tiaar h.!lang,telling hchoudcn ,nor al 
Ic;. om haar heen en liep zij nog zo graag e, en 
rond in de" inkel. Toen Yader 111 1975 k\\am te 
overlijden wa, dit voor ha,11 mO<!ilijk h! veNer-

ken. Lij was echter èen di.:pgelovig.: vrou" die 
haar ,teun zocht hij de Heer in !!,OCdc en in 
l.wadcdagcn. Al'"" zij nu alleen.eenzaam ,,a, 
zij niet. Kindero=n en 1-leinkinder<!n liepen bij 
haar m o=n uit. familie, uiendcn en kenm,sen 
,ochten haar gr.iag op. Zo beleefde ,iJ in goede 
gezondheid e;n m'ooi<' oude dag. De laatste drie 
jaar v.:rbleef iij in "Maria Po,te~"' \\:tar ze een 
rijn.: ver,-orging genoot. Ook lm:r verloor ze 
haarhumornie1d1e haar le,en 10 kenmerkte. De 
laal\te maanden echter gmg ZIJ erg ,1<.:ht.:ruit. l\a 
een kort verblijf 111 h.:1 SI ingeland 1ickenhui, te 
Doc1inchem i, l iJ daar rnn Oll\ heengegaan op 
de morgen van de t\\Cede Paasdag. 4 april _1994. 
WIJ hebben afscheid , an haar genomen tijden, 
de F.uchari,1ie, iering. op 9 april d.a , m de kerl. 
, an St. Jan de Dopcrrc Keijenborg.! laar lichaam 
i, 1cr rnstc gelegd op hel parochi.:d kerkhof 
aldaar. 
W1j mogen on, ge1roo,t \\Ctcn door de woorden 
, an dt.! Heer: ,Jk ben de wrrijzcm, en hel le,en. 
\\ 1c m Mij gcloolt zal leYen. oc.ik .il i, hiJ 
gestorven:· Joh. 11.15 

Voor u" medeleven bij het overlijden v;m onze 
lil!, t.! moeder en oma betuigen "i.i u onze harte· 
hJkC dank. 

fomilie Sueter, 




