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Moeder werd geboren op 5 februari 1928 
te 's-Heerenberg en ze overleed, onver
wacht, op 19 juni 1996 te 's-Heerenberg. 
Na een plechtige Uitvaartmis op 24 juni 
1996 in de parochiekerk St. Pancratius te 
's-Heerenberg werd ze ter ruste gelegd op 
onze begraafplaats. 

"In het huis van mijn Vader is ruimte voor 
velen" (Joh. 14, 3). 

Nu onze moeder en oma uit ons midden 
is heengegaan, zijn wij God dankbaar, dat 
ze zó rustig en vredig is ingeslapen. Haar 
leven zal ons altijd levendig voor de geest 
blijven. Haar huwelijk met vader heeft haar 
intens gelukkig gemaakt. Samen stonden ze 
voor de opgaven, die het leven hen stelde. 
Samen met vader voelde ze zich sterk. Voor 
haar drie kinderen was ze een goede en 
een lieve moeder, waarbij er altijd een 
bijzondere zorg uitging naar haar jongste 
dochter Irene. Voor haar kleinkinderen had 
ze altijd veel belangstelling en die innige 
band is er tot het laatst toe gebleven. 

Toen vader zeven jaar geleden stierl, 
verloor ze met hem ook haar innerlijke 
rust. Omdat moeder in 's-Heerenberg is 
geboren en getogen, viel het haar niet 
moeilijk om contacten te leggen met ande
ren. Wel was het voor haar bijzonder 
zwaar, dat ze in 1993 haar woning aan de 
Marktstraat moest verlaten. Gelukkig vond 
ze op het Stadplein medebewoners bij wie 
ze zich goed thuis voelde. Vooral tijdens 
de uren van het samenzijn rond het sjoe
len voelde ze zich volkomen ontspannen. 
Het bezoek aan kinderen en kleinkinderen 
rond de feestdagen blijven voor ons mooie 
herinneringen aan de laatste jaren van 
haar leven. 
Het onverwachte sterven van moeder 
maakt ons bedroefd, maar tegelijkertijd zijn 
we ervan overtuigd, dat zij als gelovige 
mens nu haar rust zal vinden in de hemel· 
se woning. 

Heer, schenk haar de eeuwige rust en 
het eeuwige licht verlichte haar. Dat zij 
nu samen met vader vrede en rust mag 
vinden bij U. Amen. 

Voor uw gebed en voor uw medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma zijn wij u bijzonder dankbaar. Het 
sterkt ons in deze bijzondere dagen van 
afscheid. 

Kinderen en kleinkinderen 


