


Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida ten Dam 
echtgenote van 

JOHANNES SLEIDERINK 

Geboren in Volthe op 3 oktober 1921 overleed zij 
na een langdurige ziekte, voorzien van de sacra
menten die de kerk bezit om de zieken te sterken, 
te Beuningen 13 januari 1974. Na een plechtige 
uitvaartmis legden wij haar op 16 jan . te rusten 
op het kerkhof van de parochie in afwachting van 

haar blijde verrijzenis. 

Het was een geweldige slag voor ons de wrede 
tijding te vernemen dat haar ziekte niet te gene
zen was. Zelf werd zij te Lourdes geholpen om 
deze ijzige zekerheid voor haarzelf te verwerken. 
Tenslotte was het een grote troost voor haar dat 
zij de feestdagen Kerstmis en Nieuwjaar nog te
midden van haar gezin mocht meemaken. Toen 
nam haar ziekte sterk toe, maar tenslotte kwam 
het einde voor ons toch nog onverwacht. 
Levenslust en vreugde waren kenmerkend voor 
haar leven . Met bewonderenswaardige blijheid 
droeg zij de zorg voor velen, voor man en kin • 
deren, maar ook voor familieleden, opa en zijn nog 
jonge kinderen, waar zij een tweede moeder voor 
was. Is het dan verwonderlijk dat zij allen en die 
vele anderen die bij haar altijd begrip en meeleven 
vonden met diepe eerbied vervuld zijn voor dit 
rijke leven, wat op zo'n jonge leeftijd door haar 
ongeneeslijke kwaal werd verwoest?. 

Haar ogen, die zoveel blijheid hebben uitgestraald 
zijn voorgoed gesloten. Maar we volgen haar naar 
omhoog - de hemel, waar Maria's hand haar heen
geleidde en we bidden eerlijk gemeend: .. God, wij 
danken U voor die voortreffelijke vrou w, die zorg
zame moeder. Zij is bij U gelukkig, want haar ge
loven is een zien geworden en haar verwachten 
een rijk bezitten. Het enige wat blijft zoals het 
hier was is haar liefde voor ons. Want zij blijft 
zorgen en bidden voor ons . Want anders kan _ zij 
niet gelukkig en dus niet in de hemel zijn". Wij 
willen haar gedachtenis in ere houden door ons 
gebed voor haar, maar vooral door haar goede 
raad op te volgen en de verwachtingen die zij 
van ons had te verwezenlijken in ons leven. Wij 
willen haar voo rbeeld navolgen. 

Lieve man, kinderen en opa; veel zorgen en lief
de hebben jullie mij gegeven, vooral tijdens mijn 
ziekte. Ik dank jullie allemaal daarvoor. Jullie zul
len wel bedroefd zijn, omdat ik niet meer bij jullie 
ben. Dit was ook het zwaarste offer voor mij dat 
we niet langer bij elkaar konden blijven. Troost 
je met de overtuiging van ons geloof, waarmee 
ook ik in staat was dit offer te brengen; in Chris
tus bl1Jf ik met jullie en jullie met mij verbonden. 
Vanuit de hemel bij God en Christus en Maria 
en alle heiligen zal ,i~- jullie met mijn liefde en 
zorg bij jullie blijven. Vaarwel dan, totdat wij hier 
elkaar wederzien. 


