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Onze moeder en oma is geboren in een groot 
tuindersgezin van zestien kinderen. Haar moeder 
overleed op 53 jarige leeftijd. Met zorg en toewijding 
stond zij haar vader ter zijde. In de tuinderij werden 
druiven gekweekt. Hier leerde zij als geen ander 
zorgvuldig om te gaan met de vruchten. Het 'krenten' 
van druiven werd later haar hobby. 
In 1939 trouwden vader en moeder. Vier kinderen 
werden aan hun liefde en zorg toevertrouwd. 
Vader en moeder gingen in het spoor van hun ouders: de 
tuinderij. Eerst in Maasland en vanaf 1958 in Erica. 
Moeder vond ontspanning in de bloementuin, voor haar 
een aangename bezigheid, naast het vele werk dat ze 
verrichtte in dienst van gezin en bedrijf. Onze moeder en 
oma leefde met hart en ziel, ze was een sterke en 
ondernemende vrouw. 
Met deze eigenschappen omringde ze vader toen hij veel 
zorg en verpleging nodig had. Nadat vader uit haar en 
ons leven weg genomen was, overviel haar een grote 
leegte. Vergeten wij niet dat kort daarvoor haar 

schoonzoon Folko, na een slopende ziekte was 
overleden. Moedig pakte zij de draad weer op. Zij bleef 
betrokken op haar kinderen en kleinkinderen. Toen haar 
kleinzoon André door een noodlottig ongeval om het 
leven kwam, knakte er iets in haar. Zij leefde verder, met 
pijn in haar hart. 

De laatste jaren woonde en leefde zij in het verpleeghuis 
'De Bleerinck'. Permanente zorg en verpleging waren 
noodzakelijk geworden. Deze liefdevolle verzorging 
heeft haar goed gedaan . In april van dit jaar werd zij 
gesterkt en getroost door de Ziekenzalving die zij mocht 
ontvangen. De momenten van herkenning werden 
telkens minder. Zij kwam tenslotte in de stilte, in het 
grensgebied tussen hier en niet meer hier. Zo heeft zij 
gaandeweg haar leven toevertrouwd aan haar Schepper 
en is zij uit ons leven weggegleden. Het welbestede leven 
van onze geliefde moeder en oma, die zo centraal stond 
in ons bestaan, is tot voltooiing gekomen. 
Moge zij nu rusten in vrede 

Wij hebben voor haar en elkaar gebeden tijdens de 
avondwake en de gezongen uitvaartviering in de 
parochiekerk van Erica op 7 oktober. Aansluitend heb
ben wij haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op het 
R. K. kerkhof eveneens te Erica. 

Voor uw getoonde medeleven en belangstelling zeggen 
wij u allen hartelijke dank. Wij zijn het personeel van 'De 
Bleerinck' blijvend dankbaar voor de liefdevolle verple
ging en zorg voor onze geliefde moeder en oma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


