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De laatste weken van haar leven bracht zij in 
het ziekbed door, berustend en nooit klagend 
over haar lot. Als een kaars week het leven 
uit haar lichaam, langzaam dovend, moedig 
gedragen om vooral niemand te verontrusten. 
Dit was kenmerkend voor haar levensstijl. 
Steeds bedacht en bezorgd voor haar om
geving, vol van echte belangstelling en een 
eigentijdse visie. leder die bij haar kwam 
kreeg de volle aandacht en men genoot van 
haar grote gastvrijheld en men vond er 
steeds een open hart en oor. Daarvoor was 
zij steeds aanwezig op haar vaste plaats in 
de stoel in de hoek van de kamer in harmo
nie met haar omgeving, waaraan ze zo ge
kluisterd zat door haar nooit volwaardige 
gezondheid. Om die reden was zij lichamelijk 
broos, doch verfijnd In haar waarnemingen 
en haar geest was van een grote verscheiden
heid. Weinigen deden ooit een vergeels be
roep op haar en haar grote levenservaring. 

Haar leven is lang een aaneenschakeling ge
weest van arbeid binnen het bedriJf, dat zij 
met haar man samen had opgebouwd. On
danks voor- en tegenslagen kon zij relati-

verend over de d10gen spreken en de be
perktheden ervan inzien. Haar moederschap 
werd niet beter geollustreerd dan on de rela
tie tot de zorg en de grote aandacht voor 
haar dochters en kleinkinderen. Het stemde 
haar tot grote tevredenheid dat ook die zorg 
werd beantwoord juist in de laatste jaren 
van haar leven, waarin zijzelf ook veel kwets
baarder was geworden, na het overlijden van 
haar man. 
Dankbaar was zij voor de hulp van velen en 
haar familie die haar zeer dierbaar was. 

Nu zij teruggekeerd Is naar haar Schepper, 
haar man en de haar zovele dierbaren, blijft 
ons het voorbeeld en de herinnering aan dit 
leven van puurheid, eenvoud en liefde in de 
mengeling van onze roezige haast. 
Moge zij voor ons een stil voorbeeld zijn en 
moge zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven bij het over
lijden van onze lieve moeder en oma, zeggen 
wij u onze wetgemeende dank. 

De kinderen en kleinkinderen 


