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weduwe ven 

Wilhelmus Pelkmans 
Zij werd geboren op 31 oktober 1898 te 
Chaam en ze overleed op 23 februari 1986 
in 't Laurensziekenhuis te Breda. 

Ons moeder zal in onze herinnering blijven 
als een lieve, zorgzame vrouw, die er trots 
op was dat zij al haar dierbaren, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, bij elkaar had 
weten te houden. Ze was er graag bij als er 
iets te doen was in de gezinnen van haar kin
deren: juist omdat ze zo met de tijd.meeging, 
opgeruimd was en van gezelligheid hield. 
was ze ook 'n graag geziene moeder en oma. 
Samen met haar man, onze pa, hebben ze 
hard moeten werken voor hun levensonder· 
houd, vooral ook omdat het hen niet altijd 
voor de wind ging. 
Haar handen waren altijd bezig; ze wist haar 
tijd altijd goed en nuttig te besteden. 
Altijd had ze 'n open oor en oog vqor 't wel 
en wee van haar kinderen, klein- en achter
kleinkinderen : ze vroeg er altijd naar. 
Bewondering hadden we ook voor haar groot 
geloof, waarmee ze de tegenslagen en teleur
stellingen van haar leven verwerkte: met haar 
grote vechtlust verwerkte ze ook het verlies 
van onze pa. 

De laatste 14 jaar van haar leven heeft ze 
doorgebracht In Huize St. Franciscus. 
Door haar hartelijkheid en eerlijke belang
stelling voor haar medebewoners had ze al 
snel haar thuis tussen hen gevonden. 
En daar genoot ze van 't káarten, lezen, t .v. 
kijken of zomaar 'n praatje te maken. 
Da laatste tijd was ze niet goed meer ter been 
en moest ze gebruik maken van 'n rolstoel; 
maar wat er ook te doen was, ze was erbij. 
als men haar maar kwam halen. 
Toen haar levenseinde begon te naderen, 
nam ze heel bewust afscheid van al haar kin
deren en leefde ze. biddend, naar haar einde 
toe. 
Ze leefde in de overtuiging dat ze naar haar 
man en kinderen zou gaan, die haar al voor· 
gegaan waren naar de hemel . 
"Moeder, oma, overgrootmoeder, bedankt 
voor je liefde. hartelijkheid. en je belangstel 
ling voor ons allemaal. 
Rust in vrede." 

Voor uw belangstelling en medeleven dan
kend wij U ven harte. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


