


Het is zo stil 
De bomen waaien niet meer. 

Is de wind nu g3an liggen? 

In herinnering aan 

Gesina Heidkamp 
• 28 december 1911 t 4mei 1993 

weduwe van 

Antonius Johan Beunders 

Op 8 mei 1993 is zij begraven op het r.k. kerkhof in 
haar geboorteplaats Losser. 

Wie weet waarom een mens leeft? Wie weet wat 
een mens drijft en weerhoudt, hoe een mens precies 
in elkaar zit? 
Niemand die de echte antwoorden kent. 
Bij onze moeder kwamen er nog een paar vragen bij. 
Wie weet waarom haar halve leven zo moest zijn als 
het was? En, meer nog, wie weet waar ze de kracht 
vandaan haalde om dit met geheven hoofd te 
doorstaan: de rheuma, de operaties, de revalidaties 
en het rolstoelbestaan? 
Was het haar geloof? Was het haar gezin? Of was 
het die innerlijke kracht die ze van nature bezat en 
die ze, ,aarmate de tegenwind sterker werd, verder 
wist !f " •aroten? 

Wij weten de werkelijkheid niet, en anderen mis
schien evenmin.'Die begrijpt er net zo veel van als 
een kat van de zondag.' zei ma wel eens met die 
soms kritische, maar altijd opgewekte kernachtig
heid die haar eigen wa~. 
Wat wij weten is dat zij veel begreep, nog meer be
grip had en een wijsheid bezat waar wij nog naar 
streven. Dat was de wijsheid van de rust, het ver
trouwen en de stille, maar voor iedereen zichtbare, 
strijdlust. Als we vroegen naar haar lot, antwoordde 
ze slechts: 'Kom je over de hond, dan kom je ook 
over de staart.' 
Toch viel het allerlaatste stukje van deze staart haar 
lang. Het werd stil om haar heen. Zij zag haar taak 
volbracht - de kinderen groot, de kleinkinderen 
daar - en tenslotte zei ze: 'het is toch goed zo?' 
Het was goed. Zij heeft weinig gekregen, zij heeft 
veel gegeven. 
Wij hebben haar giften in grote bewondering en 
dankbaarheid aanvaard. 

Zij is overleden op 4 mei, niet ver voor achten. 
Maar zij is niet gevallen. Zij is heengegaan met gehe
ven hoofd. 

Wij, kinderen en kleinkinderen, danken U dat U sa
men met ons afscheid hebt willen nemen van 

Gesina Heidkamp. 


