


Bij het afscheid uit dit leven van 

CATHARINA HENRICA VAN HAM 
echtgenote sinds 1929 van 

Michiel Gersjes (t 1986) 

Zij werd geboren te Tilburg 
op 25 november 1908, is overleden 

op 11 januari 1998 te Helvoirt en aldaar 
bij vader begraven op het R.K. kerkhof. 

Wij allen, ook moeder zelf, waren voorbereid 
op baar spoedig heengaan; toch doet het pijn 
om afscheid te nemen van deze super-moeder 
en lieve oma. 
Maar wat zullen we graag aan haar herinnerd 
worden. Het stempel dat ze op ons heeft 
gedrukt en haar uitstraling zijn zo intens 
geweest dat we haar blijvend zullen ervaren. 
Wij denken eraan terug: 
• Hoe zij samen met onze "pappa" vóór, 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog haar 
tien kinderen heeft grootgebracht. 

• Hoe dat allemaal gebeurde in het rietge
dekte, gastvrije huisje aan de Udenhoutse
weg; de gelukkigste tijd van haar leven zoals 
ze vaak zei. 

• Hoe zij als spil van het gezin de touwtjes tel
kens weer aan elkaar kon knopen; zichzelf 
opofferde voor haar kinderen en pappa 
Giet, want hun geluk was haar geluk. 

• Hoe zij onze pappa, toen hij door zijn ziek
te langzaam gesloopt werd, met haar einde-

loze liefde en inspanning tot het einde toe 
thuis heeft verzorgd. 

• Hoe zij het wel en wee van allen die haar 
dierbaar waren, haar kinderen, 25 kleinkin
deren en 14 achterkleinkinderen, precies 
volgde; hierdoor was zij voor on\ een com
municatie-centrum en wisten wc alles van 
elkaar. 

Na het overlijden van pappa, in 1986. heefl ziJ 
oog ruim 7 jaar in de Leijenhof kunnen genie
ten van de rust die haar zo gegund was. Door 
baar tevredenheid en bescheidenheid was 1ij 
een graag geziene gast. 
Toen ze eenmaal gesterkt was door de laatste 
sacramenten, is er een grote rust over haar 
heengekomen. Door haar sterke geloof wa' IÏj 
zo voorbereid op de grote reis dat ze vrcd ig 
ingeslapen is, op weg naar een nieuw begin. 
In het volgende vers dat een beetje haar 
lijfspreuk was. wordt duidelijk hoe ze over 
deze toekomst gedacht heeft: 
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Moge God haar geven de verdiende eeuwige 
rust. 

Voor uw medeleven danken wij u zeer harte
lijk. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen Gersjes 


