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Ze werJ i:eboren te EindbOl'en op 10 februari 
192~. 7e Ol'erleed. toch nog vrij onvenvacht, 
op maandag 3 april 1978 in het ziekenhuis van 
de VriJe Universiteit te Amsterdam. De uit
vaartdienst in de "Burght'' te Uithoorn en de 
begrafenis op de algemene begraafplaats waren 

op donderdag 6 april d.a.v. 

Hoc kunnen we haar 51-jarig leven schersen? 
Geboren en getogen in bet zuiden van het 
land, voelde 'e iich zestien jaar lang, samen 
met haar man en kinderen. goed thuis in 
Uirhoorn. Ofschoon de bossen van Brabanr met 
hun mooie ,·akantiemogelijkheden baar bleven 
trekken, vooral de laatste jaren: er waren al 
plannen i.v m. 8 mei aanstaande, het 25-jarig 
buwelijk~jub1leum. 

Ze voelde zich thuis, maar wisr ook zelf een 
thuis te scheppen. voor baar man en haar 
kinderen allereerst: dooc baar liefde, geduld en 
zorgzaamheid. En mensen die haar ontmoet ten 
· of het nu was in de wijk of bij Amicitia 
mochten delen in haar warme hartelijkheid. 

\"eel te kort heeft ie geleefd: ze hield nog zo 
van het lc\·cn en \'an alles wat het leven biedt. 
We mogen er echrer op vertrouwen - ook al 
zullen we haar blijven missen • dat "God het 
leven niet van ons afneemt, maar nieuw maakt; 
en dat. nu haar huis - haar lichaam - is 
a(gebroken. )ews al een plaats voor haar 
bereid heeft in Gods huis. om daar voorgoed 
te wonen". Daar za l 1c, samen met allen die 
staan voor Gods troon, Hem blijven toezingen: 
Heilig, heilig, heilig 

Wij blijven ondertu~sen bidden. dat er niets 
,.an dit mensenl<>ven verloren mag gaan; dat al 
wat baar heilig was en 1s, geëerbiedigd mag 
worden door mensen die na baar komen: en 
dat 1e voort mag leven in baar kinderen. in 
hun hart en leven~durf, in hun gedachten en 
in hun geweten. 

Onze Vader. Wees gegroet. 

Heec, geef haar de eeuwige rust. 
En het eeuwig licht verlichte baar. 
Dat 1e moge rusten in vrede. 


