
Neem ik be ulcugcls 
uan be bageraab, ga ik 
wonen aan be grenzen ber zee, 
um hanb zal mij geleibcn. 

PJ 138 9 
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,>·, 
Een verraderlijke ziekte heeft een einde ge
maakt aan dit jonge leven, dat getekend 
was door een grootheid van geest. Met 
haar hele hart was ze gericht op haar le 
venstaak, ze was een zorgzame vrouw. en 
een lieve moeder. Voor iedereen was ze 
hartelijk. eenvoudig en meelevend, eerlijk 
in haar mening met altijd een goed woord, 
kortom een voorbeeld van oprechte christe• 
lijke liefde. In haar gezin deed ze met hart 
en ziel haar werk en wist ze samen mN 
haar werkzame man een mooi gezin op te 
bouwen. gelukkig en blij . trots op haar 
man en kinderen . Totdat voor enkele jaren 
een kwaal in haar leven binnenkwam. Maar 
met welk een moed heeft ze haar ziekte 
gedragen. want ze wist zich gesteund door 
de volhardende zorg van velen. Haar strijd 
is gestreden. God de Heer van leven en 
dood heeft haar tot zich geroepen. al is 
haar levensweg voor ons veel te vroeg ten 

einde. we kunnen haar niet missen, haar 
heengaan is een pijnlijk offer. De schone 
herinnering aan deze vrouw en moeder, 
de gedachte dat ze uit haar lijden is ver
loçr, moge voor haar man en kinderen, 
voor haar ouders en familie een troost zijn, 
nu ze voor eeuwig leeft bij God. 
Mijn lieve man, jarenlang hebben we in 
liefde met elkaar mogen leven en zorgen . 
In onze kinderen Walter en Michel , die 
onze blijdschap en geluk waren, blijven 
we met elkaar verbonden. Ons afscheid 
was zwaar, maar we durven hopen op het 
eeuwig geluk bij God, die jou ook kracht 
en troost moge geven. Nogmaals mijn dank 
voor dit alles. Ouders en familie, vrienden 
en kennissen, mijn dankbaarheid kan blij 
ven door de dood heen, Wilt mij blijven 
gedenken in herinnering en gebed en helpt 
mijn dierbaar gezin, 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming , ondervonden tijdens de 
1iekre en na het overlijden van onze bemin
de echtgenote en moeder betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 
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