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Gedenken wij dankbaar in ons gebed 

FRANCISCA BUKKEMS 
weduwe van 

LEONARDUS VAN DIEPEN 

die op 14 november 1973 overleed in het St. 
Anna Ziekenhuis te Geldrop, gezalfd met de 
H. Olie voor zieken. Zij was geboren en ge
doopt te Someren 12 juli 1887, waar zij ook 

is begraven bij haar man. 

'n Mens moet soms lang wachten, eer God hem 
komt bevrijden. Zo verging het ook moeder van 
Diepen. Zij heeft 'n lange lijdensweg cm 'n zware 
kruisweg moeten afleggen, eer zij aan haar 
hemelvaart toe was. Het was net, of zij niet kon 
schelden ! Moeder zij het ook eerlijk: Ik wil 
naar Sonnehove terug. Daar was haar tehuis 
sinds juni '65. Zij kon ook moeilijk scheiden van 
haar kinderen, van wie zij zoveel hield. Haar 
kinderen waren haar alles, zoals moeder alles 
was voor haar kinderen. 
De band tussen hen be iden was sterk, bijna on
verbreekbaar en daarom deed het haar pijn, die 
kinderen te moeten loslaten. Zo is 'n echte 
moeder. Zeker : zij was blij en dankbaar, dat haar 
kinderen op hun bestemming waren en gelukkig 
er bij. 
Op Sonnehove leefd e zij uit de korf zonder zorg. 
Goddank ! Want zorg had zij genoeg gehad en 
armoede er bij . 
In die tijd, 50 jaren geleden, 9 kinderen groot
brengen en opvoeden, was 'n zware taak. Maar 
toch: zij heeft die taak, samen met haar man, 
uitstekend volbracht. 

Zij was 'n goede, lieve en moedige vrouw, die 
nooit klaagde. Al haar hoop was gericht op onze 
lieve Heer, bij Wien zij troost en bemoediging 
vond. En haar grote voorbidster was de moeder 
Gods, Maria, die zij dagelijks vereerde met haar 
rozenkrans-gebed. En als een van haar kinderen 
haar kwam bezoeken, was dat haar grote vreug
de. En het was 'n teest, als Leen of Zuster 
Leonarda met haar uit rijden ging in de tuin van 
Sonnehove, om de rijtoer te besluiten met 'n 
bezoek aan de Kapel. 
Nu is moeder n3ar 'n beter leven overgegaan, 
wat haar kinderen, kieir.kinderen en heel Son
nehove haar van harte gunnen. Na lijden komt 
altijd weer verblijden ! 
Wat zal moeder nu genieten, met vader samen, 
van de zalige aanschouwing van Gods heerlijk
heid. 
Lieve kinderen: dank voor jull ie zorgvolle goed
heid. Vaart wel en goede moed. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond bij de ziekte, overlijden en de 
begrafenis van onze geliefde en ?.org
zame moeder, groot- en overgrootmoe
der, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Fam. van Diepen 


