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- e• tieorgr KSte deel von re· leven v<Y'> moeder 
g' n hoo' ge; n. os vro..;w ~ en orro 

: J .vos ee'1 \l\l()()"Cge net veeie!Serde vro..rw oe 
OOOf '"lCO' vertrO\.J\ven oo Olze Lieve Heer en Mo
-.c ovoe· \.'. 'MSI '10e zç semen me· vOOe'. rchtng 
w oe geven .x:n no::ir gezn Ze ocea 001 rre· ge
Ov'lc e'oe en ee'1 spo'lk)e rv:nor 
Sei..~ ".ooroer• 1n noo• vcmouong tot \/Ode! \fo/O 
·en etoe s·eun. ·oei en v.egc11te< ng In de geU<
~ige pren sorrer 1n Pciopel renten vader en 
moeder e·g van e koor genoten. en oe t1Jd geriod 
or.-. oei"': noo1 elkaar toe te groeen 

Hoor wooroen en normen ~peelden een bei0ng
r1!o<e ro 01, de sp.1runct1e. 01e ZIJ 1n net gezin veNul
de wooro1J z J er all Jd op uit was de goede horrno
r 1e 1n hoor gro•e gez.n Ie bewaren ZiJ lrod dOOrbtJ 
n1el op de voorgrond. moor OOuwde samen met 
vader zorgzaam oon hoor ge11n 
ZJ was een ster,(e vrouw, moor kon zich toch ook 
met veel ocgr p 1n onoermons slondpunten ver 
plaatsen Z1J was 01t11d heel belrokken b1J en vol be
langstel! ng voor de leerwereld van hoor kinderen 
en kle1nk1noeren Z1J wilde groog overal v<.Jn op de 
hOOgle z11n en nom ooor ook de t11d voor 

voor de kle1nk.noeren. een lieve. echte omo ver
wcnreno en olt Jd oonspreekooor vooral t11dens 
oe 1ogeerpor.1t1es n Poppe. 

C'.-0k 1r de vnenden- en lom leknng kw'Om ZIJ noor 
vorer ais een eve. worrre pcrS00'1l1,~hetd 

Z, wcro n.e' gesoooro voor legenslogen, moor 
ooor hoo' veerkracht en rotsvos· vertrouvven co 
Orze ~ieve Hee' en rviono. IMSI z sorne"'I f"'le' vo
oer i; t re· oo te kOl"len Op aie knte:<e momcn
·en ir ')()Of ieven noo z een goo· ooorzenings
\ errrogen en zog z·1 o •1,0 nog v.el bCt1 'Olflt,,es n 
oe oo:s·e penooe VO"\ hoo' leven hee't ZIJ hoor b
cno·re. ).<e orooerre-i tie.M:lf"derensv.ooroig 
oo~.'OO'C Z4 was een MOeOIQC. doope'e vrCAJvo.• 

Cr:e Leve~. w1 z1,n o"len CIOnkboO' voor v.at 
v ons n rroedei nebl gegeven Geel ons Cle 
~-oer· ./()()(' te OCAN.er: op dcrtgene ·.voor n z, 
voor ons een voorbeeld s geweest '>'>'1 vragen U 
noor "lu '10 zön vee bewogen leven. de ee1.M11-
ge rust te schenken. 01e we noor zo gunnen W J 

h(lpe~ dot ZJ. zoos Z1J dol zéll zo graag wilde. sa
men me· Hans b1J U een voorsprooK mag z1Jn voor 
ons 

W1J donken U horteltJk 
voor uw medeleven b11 het net a fscheid 
vo·1 m1n 1eve vrouw. moeder en oma 
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