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t 
Een lieve, dappere moeder en een fijne oma 
is uit ons midden weggenomen. Geboren en 
getogen in een groot gezin heeft zij al vroeg 
ervaren wat werken is. 
Haar gezin van d rie kinderen en zes klein
kinderen was haar rijkdom . Intens meeleven 
en een grote belangstelling met hun wel en 
wee typeerde haar en daar waar grote en 
trieste gebeurtenissen haar troffen, bleek zij 
een geweldig incasseringsvermogen te heb
ben, die ve rdriet en pijn konden ombuigen 
tot dapperheid en optimisme. Zij had het 
vermogen om gemakkelijk contacten te leg
gen, omdat zij zoveel belangstelling had voor 
anderen en dankbaar voor elke attentie. Haar 
kijk op mensen gaven haar ook een milde 
wijsheid, waarbij zij ontwikkelingen in kerk 
en wereld positief kon verwerken. Zij hield 
van het leven en kon intens genieten van 
kaarten , zwemmen en fietsen. 
Toen haar man plotseling stierf, probeerde 
zij met dapperheid dit verdriet te verwerken , 
maar al gauw begonnen de problemen met 
haar gezondheid. Bewonderenswaardig is de 

wijze waarop zij de laatste jaren dit ver
werkte en verdroeg. De machteloosheid en 
de angst om voor anderen te veel te zijn 
hebben haar erg beziggehouden. 
Het fundament van haar leven in goede en 
kwade dagen was haar diep geworteld ge
loof. Daarom was zij niet bang voor de dood , 
die zij onvermijdelijk wist. Daarom ook heb
ben wij haar afscheid in het wit gevierd, om 
zo te zoeken naar een evenwicht tussen ons 
verdriet en vertrouwen in het eeuwig leven. 
De parochie Deest zal haar, samen met haar 
man, nog lang herinneren als de trouwe 
medegelovigen bij de Eucharistie-viering. Een 
leegte blijft achter, maar deze moet en kan 
worden opgevuld met rijke en lieve herinne
rin gen. 
Voor ieder, die haar gekend heeft, mag gel
den , dat wij God dankbaar kunnen zijn , dat 
wij deze vrouw hebben ontmoet. Vanuit de 
hemel blijft zij kinderen en kleinkinderen in
spireren . God, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw belangstelling tijdens de ziekte, 
overlijden en uitvaart van onze lieve moeder 
en fijne oma, willen wij U hartelijk danken . 

Kinderen en kleinkinderen . 


