
Met diepe droefheid, maar erkentelijk 
voor alles wat zij voor ons is geweest 
en zal ziJn, gedenken wij 

MARIA LUCIA WILHELMINA 
DERKSEN 

echtgenote van 

t Theodorus van Vuuren 

Mama werd geboren op 10 oktober 1905 
en is na een bewogen leven, voorzien van 
de Heilige Ziekenzalving, kalm en vredig 
van ons heengegaan op 15 februari 1999. 
We hoeven Mama niet te idealiseren 
want dat heeft ze niet nodig. Ze was een 
eenvoudige sterke vrouw. een bijzonder 
mens, die gesterkt door haar geloof, het 
leven nam zoals het kwam, maar waar 
mogelijk probeerde ze er toch een eigen 
wending aan te geven. 

Als moeder was ze duidelijk de spil van 
het geheel die haar elf, van karakter zo 
verschillende, kinderen tot een gezin 
samen smeedde. Zeker toen Pa al op 
jonge leeftijd overleed en ze er alleen 
voor stond. Ze probeerde altijd om het 
iedereen naar de zin te maken want ze 
liep over van zorgzaamheid. 

Ze wist altijd het positieve in de mens 
naar voren te halen. 

Kritiek op iemand uitoefenen in haar aan
wezigheid werd door haar steevast afge
zwakt met "Och dat valt nog wel mee". 
Toen ze eerst slechtziend en later blind 
werd heeft ze zich daar dapper doorheen 
geslagen. 

Het verlies van haar oudste zoon Willy 
in 1989 heeft diepe lidtekens bij haar 
achtergelaten, maar altijd veerde ze weer 
op. 

De levensgevaarlijke situatle waarin ze in 
1991 verkeerde toonde nog eens aan hoe 
sterk ze was ... Eén op de honderd over
leeft dit", zei de chirurg en Ma was die 
nummer Eén. 

Ze heeft daarna nog enkele mooie jaren 
gekend. Het mooiste vond ze als we met 
z'n allen bij elkaar waren zoals op 
10 oktober 1992 tijdens haar verjaardags
entbijt 

Langzamerhand heeft ze toen het .,land 
van Altzheimer" betreden waarvan geen 
terugkeer mogel ijk was. 

Toen ze thuis niet meer te verzorgen 
was is ze liefdevol opgenomen in het 
verpleeghuis te Zevenaar alwaar ze is 
overleden. 


