
Gelukkig die een zuiver hart hebben, 
zij zullen God zien. ( Mt. 5,8) 

t 
In dankbare en liefdevolle herinnering 

aan 
mijn onvergetelijke moeder 

MAGDALENA WINNE 
weduwe van 

Josephus Jacobus EGGERMONT 

o l april 1908 t 19 juni 1985 

Oprechtheid, het goed voor hebben met mij en met 
iedereen die in haar leven een plaatsje veroverd bad: 
daarin bleek de sterke kracht van moeder gelegen. 
Niet het opzienbarende of grootse had haar voorlief· 
de, maar de bescheiden fijnzinnige wijze. waarop 
mensen elkaar zo ineens nabij kunnen zijn. Een luiste· 
rend oor om met beleid en tact te kunnen reageren. 
Een toegestoken hand om je op weg te helpen en 
richting te geven. 
Een duidelijke heldere blik die je zonder woorden deed 
begrijpen hoe zij het het beste dacht. Een enthousiast 
woord waarin ze je deed verstaan hoe zij genoot van 
wat je deed en je zo ongemerkt nieuwe bezieling gaf. 
In heel die periode van haat leven. waarin ik mocht 
delen hebben al die dingen mij steeds weer getroffen 
en goed gedaan. Overal sprak haar eerlijke bedoeling 
uit met haar eigen leven en met dat van allen voor 
wie zij er zijn mocht: zorgend in alle eenvoud, naaste 
in de ware zin van het woord. 

Over zo'n leven laat het evangelie ons niet in het 
ongewisse. Het is een leven dat bij God gezien 
mag worden en toekomst heeft: grenzeloos en 
eindeloos in de onmetelijkheid van zijn hartver· 
warmende nabijheid. 
Mama, dank je wel dat je mij samen met vader op 
de1e wijze oog en hart hebt leren krijgen voor 
Gods koninkrijk: voor die boodschap van goed
heid. van vrede met elkaar. harmonie in eigen en 
andermans leven. Voor die ervaring van een hart 
dat spreken mag: mens in volle glorie. Maar zon
der ophef en vertoon. Gewoon in stille verbon
denheid. diepe tcouw en warme oprechtheid. 
Je hebt de hemel verdiend. Die moge God je 
schenken, nu hij je in zijn armen heeft gesloten. 
Hij moge je weer oprichten in fierheid en kracht. 
Hij moge er voor je zijn en je het licht doen aan· 
schouwen van de nieuwe morgen. 
Wîl in dat licht blijven waken over mij en richting 
geven aan mijn leven dat door je heengaan zo 
zwaar wordt beproefd. 

Sas van Gent, 27 juni 1985 

Joop 




