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Sacramenten der Z1 eken 

Zij werd begraven op het A.K kerkhof te 
Wamel op 6 december d a.v 

t 
"Het was een lieve moeder. We hebben een 
fijne jeugd gehad". zo beschreven haar kinderen 
onze dierbare overledene 

We zouden het niet juister hebben kunnen 
typeren. In deze éne zin 11 e1gen11k allea ge
zegd en samengevat. 

Dan denken we vanzelf aan die nooit aflatende 
zorg, die zij aan haar gezin besteed heelt . 

Om 8 kinderen netjes en braaf op te voeden. 
dat kost veel opoffering en zelfverloochening -
dat betekent dag en nacht zich zelf wegcijferen 
voor hear kinderen. 

Verdriet en pijn en lijden zijn haar echt niet 
bespaard gebleven. Maar zij Is er nooit onder
door gegaan. Altijd opnieuw vond zij In God de 
kracht om dit elles geduldig te doorstaan. 

Toen de kinderen eenmaal getrouwd waren. ook 
toen nog wes zij de band die al heer kinderen 
in grote eensgezindheid bijeen hield. 

Zij was altijd beschikbaar om op de klein
kinderen te passen. zij bood zich altijd aan alt 
er ergens hulp nodig was en zo maakte zij het 
mogelijk dat anderen op vakantie konden gaan 

Gelukkig genoot zij zelf ook van het leven en 
ging zij de laatste jaren graag mee met de be
jaarden reizen. 

De laatste drie jaar heeft zij doorgebracht 1n 
het verpleeghuis. Zij had het er erg neer heer 
zin. Het werd voor haar haar tweede tehuis Of· 
schoon zij dikwijls veel pijn had, klaagde z, 
nooit, want zij wilde niemand tot last ZIJn. 
Heel geduldig en tevreden leefde zij. 

Onze lieve moeder s nu voorgoed van ons 
heengegaan. Wij mogen God dankbaar z!,in det 
we haar zo lang In ons midden mochten hebben 

En diep in ons hart zullen wij altijd een mooie 
herinnering aan haar bewaren. En w!J geloveo 
dat zij nu In Christus een eeuwige rust en 
vreugde gevonden heeft. 

In onze gedachten en gebeden zullen we met 
haar en met elkaar verbonden blijven. 

Voor de vele blijken van medeleven, betoonC: 
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de 
begrafenis van onze lieve moeder, oma en over· 
grootmoeder, zeggen wij U hartelijk denk. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Wamel , december 1982 


