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In de \'rede 'an Christus ~~n~ \'<In ons heen 

Christine Francisca Dimphna 
van den Besselaar 

\H'dUWl' \ an 

Antonius 'lorbertus van Halder 

Geboren te :-.:ieu\\kUtJk 1 JUh IX97. 01erleden 
te Vught 11 apri 1%6. ge~terkt door het sa· 
erament 'an de tteken. 

Zt• was een charmante 1 rou" met 1·eel wils· 
kracht en een groot doortellinp;sl'ermogen. 
iemand die met iedereen meeleefde en altijd 
H)Or anderen kla,u stond. \'oor de tiL'ken en 
bejaarden in :--lieuwkuijk hL'l'tt ?L' ?ich indenijd 
enorm ingt'7el. 
Ze straalde hartelijkheid en w;umtc uit. Omdat 
ze bijtonder prettig en ongedwongen nH.'t iL'· 
dereen omging had Le veel vrienden. Ze was 
recht door 1ee. keek niemand naar de ogen en 
kende geen menselijk np111:h1. 

Ze ging er groot op dm ze op &I-jarige leeftijd 
nog Ol'cr zo1·ecl energie beschikte. 
Haar geloof was hecht en ?onder franJe. liet is 
n>Or haar in het lel'en altijd een gL·weldi)lc 
steun geweest. 
Heel dapper heeft 1e de laatste m.tanden ge· 
,·ochten en nog lang op hL•terschap gehoopt. 
\\'e hebhen haar wel 1crdrietig en teleurgestL•Id 
getien maar nooit ontredderd ot ten einde 
raad. Toen het einde naderde hL•cft ze heel 
bewust en in eerbiedige merg;l\e het sacra· 
ment 1·an de zieken ont1·angcn. Een paar dagen 
daarna is Le gesror,en. 

Guus, je was de priesLervriend 'an ons j.tL'7În. 
je hebt papa en mij o1·er het n·rdrict om hèl 
plotselinge n:rlies 1·an André hL'el1)1t:holpen. 
Als een moeder heb ik 100r jou geLorgd zoals 
ik dat hij het heengaan 'an je eigen ll10l'Lkr 
had beloofd. Dat ik op hoge lceftiiLI nog naar 
het buitenland op varantic kon en nog echL 
l'an het len:n heb genoten dank ik aan jou. 
jouw liefdel olie nahijhetd en de 1 oortdurl'nd~ 
aandachL en hulp van velen hebben lu·r moge· 
lijk gemaakt dat ik tot het laatst toe in miJn 
1•er1 rouwde omge,·ing kon blij1 en. Die tOL'Wij· 
ding en zorg heb ik bijLonder op prijs j.tl:Steld. 

Nog nij om•erwacht heeft God haar. Wèllirht 
op l'oorspraak l'an O.l. \rouw 1 an Om mei , 
I'Oor wie 7C 7o·n devotie had. uit haar slecds 


