
MIJN AFSCHEID 

Nu ik weet dat ik niet lang meer zal 
leven. '' il ik graag ieder laten weten, dat 
ik zo dankbaar ben voor al datgene, wat 
ik aan goedheid en liefde in mijn lev·en 
ondervonden heb. 

Ik wil God danken, voor alles dat Hij 
mij gegeven heeft - voor mijn ouders en 
voor alle mooie dingen, en ook voor dat 
wat ik misschien niet zo mooi vond, maar 
dat toch heel goed voor mij was. 

Ik wil mijn ouders danken, die reeds 
zijn heengegaan, mijn broers en zusters, 
die zo'n hechte band met mij hadden, 
maar bo,cnal dank ik mijn lieve man, 
die de jaren, dat ik met hem leefde, tot 
de mooiste heeft gemaakt. 

God heeft ons geen kinderen gege\en, 
maar de liefde van mijn man heeft dat 
alles vergoed. 
Ik ben emstig ziek en ik weet dat ik niet 
meer beter word. 
Ik heb tegen God gezegd, dat ik het goed 
vond, maar ik heb hem wel gevraagd, dat 
H ij mij veel steun en kracht zou geven 
en dat heeft Hij gedaan. 

Pater Brandsma is mij altijd tot voor
beeld geweest en dikwijls heb ik zijn 
gedicht gelezen uit de gevangenis van 
Scheveningen. 
Vooral de laatste tijd vond ik veel troost 
en kracht in deze versregels. 

"Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat 
ik het geen leed meer weet, maar 't aller 
uitverkorenlist lot, dat miJ met U ver
bindt, o God." 
Mijn ziekbed is wel pijnlijk, maar toch 
mooi geweest. 

Ieder leefde met mij mee. ~fijn lieve 
man offerde alles voor mij op. 
Nooit was ik alleen, altijd was er een 
van m'n familie of kennissen bij mij. 

Wat is God toch goed, want in al 
die goedheid van de mensen, openbaarde 
Hij zijn eigen goedheid - in de goedheid 
van de zusters, die mij verpleegden, van 
de dokter en van de rector, van alle 
mensen. 

.\fijn laatste woord moet dan ook 
zijn: ,,Ik ben zo dankbaar:· 

\.fijn lieve vrouw, onze dierbare dochter, 
zuster en schoonzuster 
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te Albergen 
wilde graag zelf allen danken van wie ze 
zoveel goedheid en I iefde ondervonden 
heeft in haar leven en bij haar ziekte. 
Wij danken U hartelijk voor uw mede
leven. 


