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I er nagedachtcni' aan ml"\ rou" 

Catharina Agnes Colmer 
"edu"e 'an 

Andrie' Arnoldu~ Hermannu> Hertsenberg 

Geboren 23 rnaart IX~7 te ~ ""'' 
( herleden 9 JUli 1980 te Slas.haren 

Begra,en 12 juli d .a.\ , op het r.k. kerkhof. aldaar 

1 iè\C.: mo.:-de1 en oma. 
'u u ntct meer m staat bent enig compilment \\eg te 
\\UI\ en malen '"J 'an de !'elegenhctd gebruik om u 
te pn;zen ah een on,·ergetelijke moeder en oma. L'" 
Je, en lang bebt u sl:chts bescloctdenhc•d j!elend. een 
zeldzame bescheidenheid. die '''"' on' 'aak een 
\tlllc. nnultge,prolcn \ermamng inhn:ld. mcmr nu 
laten \\IJ het niet na te zeggen ... l l "~'een \lmrbeeld. 
dat 'traaldc tot de dag. waarop u j!enusloos terug 
keerde onder het oog \an de Ûll\eranderlijke 
~·1aje,tcil boven de altijd \ oorl\ lociende ~troom 

\an tijd en. CCU\\l~hcid .. , 
Hot 'tcd. en e\tn\\Jchtig. Jcl\'-d ~cc-,lehjk ah 
lichamehJk. "as u niet toen \an u'" kommonolk 
IIJd<n een l>ötend•gc let dm!! o' er een ~root ~ezin 
\\erd geHaa11d. zó sterk "a' u dat "'J on' g..-.:n 

mument \an dJ,harmonie }..unncn hcnnneren 
liet \13> ook toen al. e\ènal, ut de l~n~e rij Jaren 
daarna. ol u" kleine. Jie,e ge,tahe een bltj. altijd 
brandend licht \èrspreidde. een hcht \\aarbmnen 
Hcde en gcb<>rgcnhcid \Cr\\Of\cn konden \\Orden. 
En ol u nu spntk in rustige. goednwed•ge '"J'hc•d of 
drul \\.J.' u1 ... teed~ \\CCr U\\ ;tanditcht 'ra~endc 
be,lommerong~n. u bleet de lamp \\3aronder ,;,J 011> 

~raag koc')tcn.h:n. 

l l had \Oor elke pijn en el~e traan een zach1c troo,t, 
nol. 10en u" linderen illlan11 het CI!,OCn lt\tll'fl.ld 
~A aren opgegaan. l ' "a' er ah•Jd. b•J Heugde en bt) 
wrdnet en \30 ctgcn le.:d $prak u met. \\at "a' u 
nmcrmoeibaar [I kc telftucht ..:heen u neemd. 

Spreekwoordelijk "a> 111 de tamiliekring U\\ \antcll · 
'prckcn<Je \\t:igering om ook maaré:én kv.aad \\OOrd 
o\èr wie dan ook ove• U\\ lippen te laten komen. 
aldu' liefde\ ol om\attcnd niet> leehts u" allernans· 
ten. maar allen. die tn U\\ bitbeid \Cr>chcncn ll 
Hllgdè. trOU\\ aan Chn,tu' en 1ijn Lc:er. deloeh 'an 
het E'angelic en \Ond m~neloos de liefde. \\33r\an 
Paulu' zei: .. Z1j " lankmoed•!l· goedemeren. ntel 
al~unsttg. met hcht,aardtg. onbaatzuchttg, liJ be· 
ddtalle dingen. liJ gcluuh ~!Ie dingen. tij hoopt alle 

dtngcn. 7tj \trdraagt alle dingen" 
/o het ons gege\en tnu kunnen tijn: wij leren no~ 

graag \an u. 
\~ij danken u. nu en nog 'clc malen. ter\\ ijl u biJ 

pappa opa bent. die u zozeer hebt liet gch.ttl 

Konderen en klemlonderen 

\\IJ danken u \Uor u" medclc\cn. 


