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Onvergetelijke herinnering 
aan een edel mens 

AAGJE GARBEN 

geboren 21 september 1911, voorzien van 
'n laatste heilige zalving, plotseling over
leden 9 oktober 1983. 
Zij rust nu bij haar broer op het parochie· 
kerkhof van Azewijn. 

Er ging een schok door Azewijn op zondag 
9 oktober toen bekend werd, dat "Aagje" 
plotseling was overleden. 
Ieder onverwacht sterfgeval grijpt je aan, 
je kunt het niet geloven omdat je mis
schien kunt zeggen: ik heb haar pas nog ge
zien of gesproken, maar in dit geval was 
de schok bijzonder groot, omdat het Aagje 
betrof. De schok breidde zich uit, toen 
het nieuws geleidelijk doordrong tot haar 
vele vrienden en bekenden in heel het land. 
Was Aagje dan zo'n bijzondere vrouw? 
Niet in die zin, dat zij een dame was met 
bijzondere allures; dat was helemaal haar 
aard niet. Zij was een bijzondere vrouw, 
omdat ze was, zoals ze was. En hoe ze was 
kunnen zij het best getuigen, die in de oor
logsdagen een onderduik-adres gevonden 
hebben bij Joop en Aagje. Zelf hebben zij 
daar nooit ophef over gemaakt. Voor hen 

was die hulp iets vanzelfsprekends; ze wa
ren zich nauwelijks van bewust, daarmede 
een heldendaad te verrichten. 
Om hun uiterlijk gaven Joop en Aagje wei
nig of niets: hun grootheid lag van binnen. 
Niet alleen voor mensen, maar ook voor 
dieren was hun huis een asiel en dat had 
niets te maken met sentimenteel gedoe: zij 
hadden iets van Franciscus, voor wie mens 
en dier een schepsel Gods was. 

Joop en Aagje zijn niet meer, maar hun 
herinnering is onvergetelijk; mogen zij in 
ons het verlangen levendig houden, mensen 
te zijn zoals zij. 

Zij leefden niet voor zich zelf. 
Zij stierven niet voor zich zelf. 
Zij leefden en stierven voor God de Heer. 
Aan Hem behoren zij nu toe voor altijd. 

Voor uw blijken van meeleven na het over
lijden van Aagje Garben, zeggen wij U har
telijk dank. 
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