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Aan onze lieve moeder en oma 
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Weduwe van Jan Prins 

MA werd geboren op 11 april 1930 
te Paaslo en kreeg bij haar doop 
de namen Johanna Laurentia. 
Helaas is ze heengegaan. 
Ze is overleden op 28 april 1996 te 
Oldemarkt, op een leeftijd van 66 jaar. 

Met bewondering zien we terug, 
hoe ma zich altijd weer voor de 
volle honderd procent inzette voor 
ons en voor haar medemensen. 
Ma werd geboren op een klein 
boerderijtje te Paaslo, in een gezin 
met zes kinderen. Vrij snel ging ze 
werken in de huishouding en heel 
haar leven heeft ze mensen verzorgd. 
Ze hield er goede kontakten aan over. 
Toen Pa 25 jaar geleden door een 
verkeersongeval om het leven kwam, 
waren wij nog zo jong. Vanaf dat moment 
stond ze alleen voor onze opvoeding. 
Wij kunnen en mogen trots op haar 
zijn, hoe ze zich hier doorheen geslagen 
heeft. We vonden het wel eens jammer 
dat ze nauwelijks uitte, wat ze zelf door-

maakte. Ze vroeg weinig aandacht voor 
zichzelf en wilde niemand lastig vallen. Ze 
hield niet van klagen. Meestal probeerde 
ze alles zelf op te lossen 
Ma was een vrouw die gauw tevreden 
was, sober, maar ze hield van stijl en wat 
ze deed moest perfect verlopen. Ma had 
oog voor kleine dingen, kon genieten van de 
bloemen en wist sfeer en gezelligheid 
te brengen thuis, in de buurt en met ons. 
Ze genoot van haar twee kleinkinderen. 
Ze was sportief en vlot. En zoals ze zelf 
energiek de doelen die ze voor ogen had 
probeerde te bereiken, zo was ze ook 
trots op wat wij presteerden. 
In de laatste jaren kwam ze pas meer aan 
zichzelftoe. Ze genoot ervan om s' zomers 
te gaan fietsen en dan ergens ijs 
eten. Ze deed graag aan alles mee en 
sloeg geen feest over. In het dorp was ze 
heel gezien en met liefde en enthousiasme 
deed ze allerlei vrijwilligerswerk. 
Ze heeft ons veel gegeven. Laat haar nu 
met PA verenigd zijn. Moge de Heer haar 
omwille van haar geloof en haar positieve 
levensinstelling lonen voor alle goeds. 

Heer geef Pa en Ma de eeuwige rust 
En het eeuwige licht verlichte hun. 
Dat zij mogen rusten in vrede. Amen 

Voor uw belangstelling en medeleven 
Willen wij U hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


