
_I_ In de vrede van Christus rust 

~1 Nolda van Deursen '!'·, echtgenote van S1aak van de Locht 

Geboren te Wamel 30 november 1931 
en overleden op 24 april 1 988 
in het verpleeghuis te Beneden-Leeuwen, 
na voorz1en te zijn van het H. Sacrament 
der zieken. 

Nog maar drie maanden geleden kreeg Zij van 
de dokter te horen dat haar ziekte ongeneeslijk 
was. Die klap kwam hard aan. Zij had wat t11d 
nodig om dit te kunnen verwer1<en. Maar toen 
v;as de strijd gestreden en gaf zij zich geheel 
over aan Gods H. Wil. En zij heeft nog een paar 
mooie weken mogen doormaken. 

Zij sprak niet over haar Ziekte. ZiJ wilde anderen 
daar niet mee lastig vallen. ZIJ behield haar 
opgeruimd en blij karakter en was altijd erg 
dankbaar voor alles wat men voor haar deed. 
Klagen deed zij niet: dapper droeg zij de pijn 
en de ongemakken van haar ziekte. Tot het 
laatste toe had zij belangstelling voor het wel 
en wee van andere mensen. 

Nolda was een echte huismoeder. Zij had voor 
zichzelf niets nodig. Zij leefde uitsluitend voor 
haar man en kinderen en daarbij hield zij zich 
strikt aan een vaste regelmaat Nooit heeft men 
op het eten moeten wachten: wanneer man en 
kinderen thuis kwamen stond alles op hen te 
wachten. 

Zij hield van de natuur. Graag ging zij met haar 
man vissen. Graag ging zij ook met hem 
fietsen, maar dan altijd naar haar kinderen en 
kleinkinderen, van wie z1j zoveel hield. 

Haar grootste hobby was haken en bre1en. 
Ontelbare handwerkjes heeft zij gemaakt, niet 
alleen voor haar eigen kinderen. maar ook voor 
haar vele neefjes en nichtjes. Een mooi gebor
duurd schilderij dat in de huiskamer hangt. zal 
altijd blijven getuigen van haar kunstzinnige 
aanleg. 

Nu is Nolda voorgoed van ons heengegaan. 
Wij ziJn blij dat we de kans hebben gekregen 
haar thuis zo goed mogelijk te verzorgen en 
haar de liefde en toewijdmg hebben kunnen 
geven, die we altijd van haar hebben mogen 
ontvangen. En ook al is zij nu lichamelijk 
gescheiden, geestelijk blijven we heel innig 
met haar verbonden. 

Wij blijven in onze gedachten bij haar, we 
blijven dankbaar voor al het goede dat we van 
haar mochten ontvangen en we geloven dat zij 
nu in God een eeuwige rust en vrede 
gevonden heeft 

Voor Uw warme en hartelijke blijken 
van medeleven, na het overlijden 
van onze lieve vrouw en zorgzame mama 
en lieve oma, danken wij U hartelijk 

J. van de Locht 
Kinderen en kleinkinderen 


