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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gesina Büter 

sinds 17 juni 1975 weduwe van 
Gerardus Hermannus Herbers 

Zij werd geboren op 9 juli 1915 te Nieuw-Schoone
beek. Zij overleed , voorzien van het Sacrament der 
Zieken, op 2 augustus 1990. We namen afscheid 
van haar tijdens een plechtige Uitvaartdienst in de 
parochiekerk van de H. Bonifatius te Nieuw-Schoo
nebeek op 7 augustus 1990, waarna we haar ter 
ruste legden op het R.K. kerkhof aldaar. 

Vrij plotseling kwam er een eind aan het leven van 
onze moeder en oma. Een leven dat vol was van ak
tiviteiten en dadendrang. We herinneren ons leven
dig haar grote zorg en aandacht voor ons , haar kin
deren en kleinkinderen; hoe ze betrokken wilde zijn 
bij het werk op de boerderij, werk dat haar zo lief 
was en waar ze met hart en ziel achter stond; hoe 
ze tot het laatst aan toe een komplete huishouding 
draaiende hield en beslist niet wilde wijken voor 
huishoudelijke hulp van buitenaf. Werkzaam te zijn 
op de plek die haar was toevertrouwd, dienstbaar 
voor hen die zij liefhad: dit maakt haar voor ons on
vergetelijk. Zij verstond de kunst bescheiden te 
blijven, trad niet op de voorgrond , toonde zich bij 
diverse gelegenheden een hartelijke gastvrouw die 
het ieder naar de zin wilde maken. Wat is het dan 

ook mooi, dat we nog maar pasgeleden iets terug 
hebben kunnen doen in de vorm van een etentje , 
bij gelegenheid van haar 75e verjaardag. Het was 
voor haar een feestelijk hoogtepunt! Haar leven 
lang nam haar godsgeloof een grote plaats voor 
haar in. Aan haar kinderen gaf ze door hoe waarde
vol het kan zijn om te bidden. Ze hechtte ook aan 
een trouwe kerkgang: de zondag was voor haar de 
Dag van de Heer. Tweemaal maakte ze een tocht 
naar Lourdes: beide keren beleefde ze die als zeer 
indrukwekkend. De laatste jaren is er nogal wat ge
beurd wat haar verdriet heeft gedaan, zowel in haar 
familie, als met haar eigen gezondheid. Noodge
dwongen moest het werk op de boerderij beperkt 
worden, wat haar zeer geraakt heeft, want in haar 
hart was ze op en top boerin. Ook haar sociale kon
takten met de dorpsgemeenschap werden wat min
der. Hierover te klagen was haar vreemd, liever 
zocht ze troost in werk dat nog gedaan moest wor
den. Eens te meer hebben wij ervaren hoe broos en 
kwetsbaar wij mensen zijn , onbeschut en machte
loos tegenover de dood. Het lijkt alsof God zich 
heeft teruggetrokken , ver achter de horizon. 
Tegelijk ervaren we, juist in deze dagen, wat men
sen voor elkaar kunnen betekenen aan steun , kracht 
en troost, in stille aanwezigheid , in een helpende 
hand bij wat gedaan moet worden. Zo is God rond
om ons aanwezig , mogen wij voortleven in zijn 
schaduw. 

Moge zij nu rusten in de vrede van haar Heer 

Voor al uw blijken van meeleven bij het overlijden 
van onze moeder en oma, danken wij u hartelijk. 

FAMILIE HERBERS 


