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overleden te Beneden-teeuwen 15 maart 1977. 
Haar uitvaart en begrafent. vonden plaat~ tn 
de parocl1ie van de H. Wlllibrordu' te Boven
Leeuwen op 18 maart 1977. ZiJ werd te ru~te 
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t 
Van krachten uitgeput, stierf zij op verge
vorderde leeftijd en In volheid , ·an dagen . 
Aijna acht en negentig jaren i~ moeder ge
worden. Op haar lHen en werken (lHt zo 
mooi de tekst uit de H . Schrift : 
.,Beveelt uw kinderen rechtvaardigheld te 
oefenen, aalmoezen te ge-.n , God Indachtig 
te zijn en Hem te loven te allen tijd~ in 
oprechtheid en uit al hun vermogen" Tob . 
ja, 1e was een vrome ~n diepgelovi~;e moe
der, die in haar naaste of verre omgeving 
geen onrechtvaardigheid kon v~rdra~;en Dat 
heeft ze haar kinderen dan ook diep inge
prent. Maar zelf was z~ goed voor anderen, 
want ze kon alles missen. Dele zin voor 
rechtvaardigheid en voor go~dgeefsheld von
den hu n worte ls In haar diep geloofs- en 
gebedslevcn. Geen wonder, dat zo een moe
der soms moeil ijk vele veranderingen en 
vernie uwingen in het kerkelijk leven kon 
verwe rken . Maar niets of n lemanc.l hedt hnar 
ku nnen afbrengen \lln haar tielland en v~r
losser, Die haar nu volltllig en eeuwig tot 
Zich geroepen heelt. In haar gebedsleven 
vond ze steun tn kracht en c.le rOLenkrans 
was haar linelln~:svoorwerp en haar wupen . 

Op ' t laa tst droeg ze de rozenkrans zelfs om 
haar ha ls, alsof ze bang was dat haar dit 
gebedsmidde l nog zou ontnomen kunnen 
worden. Ze voelde lich dicht bij haar .~loe 
de r Maria en zo ook <licht bij de \'erlo~'er. 
Dierbare moeder. "iJ danken U voor al U\\ 
LOrgen en uw gebec.l . \\'ij Lijn &clovlg bliJ 
voor de volledige verlossing. die jew' 
Christus u gegeven heeft. A lij I 'oor ons ~~n 
voorspraak bij God in d~ hemel 
Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt dank 
voor jullie liefde en zorg . Neemt een \OOr
beeld aan mij en laat alle~ wat mij zo lief 
en h~ilig was. ook jullie een steun in ' t le,en 
zijn. 

t 
Voor Uw medtleven en gebed bij 't over
lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en grootmoeder, zeggen wij U onze orrechte 
dank. 

FAMILIE VAN DER DONK 

!'loven-Leeuwen, 18 maart 1977 


