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Dankbaar gedenken wij 
in Eucharistieviering en Gebed 

Maria Fredrika 
Fakkert-Klein Hofmeijer 

sinds 11 november 1980 weduwe van 
Hendrikus Johannes Fakkert 

Geboren 25 februari 1910 te Schalkhaar, overleed 
zij, na een geduldig gedragen ziekte en na tijdig en 
welbewust de H. Sacramenten der Zieken te heb
ben ontvangen, op 30 mei 1990 te Hoonhorst. Wij 
vierden op 2 juni de H. Eucharistie ten afscheid in 
de St. Cyriacuskerk aldaar en legden haar lichaam 
eerbiedig ter ruste op het parochiekerkhof, in 
afwachting van de blijde Dag der Verrijzenis. 

"Onrustig is mijn hart tot het rust in U. o Heer". 
(St. Augustinus). 

Die rust heeft moeder eindelijk gevonden. Haar diepste 
verlangen is vervuld, zoals de Apostel Paulus het neer· 
schreef: "En zo zullen wij voor altijd met de Heer zijn". 
(Thess. 4, 17). 
Toen zij vernam dat haar kwaal zonder uitzicht op her· 
stel was, aanvaardde zij dat in volle overgave en 
zonder klagen. in de overtuiging dat haar taak was 
volbracht, zei zij moedig: "Ik bereid mij nu voor op mijn 
dood", en zij voegde daaraan toe: "Maria heeft mij altijd 
geholpen. Nu moet Maria mij ook maar komen halen". 
Die weg is toch nog lang en moeizaam geworden, 
maar nog juist voor de Meimaand ten einde was heeft 
Maria haar begeleid naar het Hemels Vaderland, waar 
zij nu. samen met vader, "voor altijd samen mag zi1n 
met de Heer". 

Wij bewaren aan haar de herinnering van iemand, die 
met plezier werkte temidden van Gods natuur, die, 
naast het werk op de boerderij, hulpvaardig was ten 
dienste van mensen, die hulp nodig hadden en die 
altijd de humor in het leven wist te ontdekken en te 
bewaren. 
Naast haar overgave aan Gods Wil, bleef al die 
maanden de pijn om het naderend afscheid van Ria, 
Harry en van haar dierbare kleinkinderen Clemens, 
Marleen en Mathilde, waarvan zij zielsveel hield. "Die 
kinderen, die kinderen".·. Zo sprak zij kort en krachtig 
haar liefde voor hen uit. 

Lieve Ria, Harry, Clemens. Marleen en Mathilde, al 
mijn dierbaren en jullie allen, die mij bij dag en nacht 
hebben bijgestaan, hartelijk dank voor alle goede 
zorgen. Mogen wij eens weer verenigd zijn, met onze 
Hemelse Moeder Maria, in Gods blijde Vaderhuis. 
"Algoede God. schenk haar Uw ontferming en, samen 
met vader. de welverdiende eeuwige rust"'. 

Voor de zeer vele blijken van meeleven tij
dens de ziekte en bij het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma 

Marie Fakkert-Klein Hofmeijer 

zeggen wij u onze oprechte dank. 

Ria en Harry, 
Clemens, Marleen en Mathilde. 

Hoonhorst, mei 1990 


