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Waar haalde JO, in zO korte tijd, de kracht vandaan 
om bewust en met overgave te kunnen sterven? 

ZiJ was immers dOOr en dOOr gezond, zelfs sportie f; 
kampioen in wandelen ; vaste deelneemster aan de 
fietsvierdaagse in Twente; 'Langlauf erin'; een en· 
thousiaste relZlgster volop genietend van het leven, 
vooral van de kleine eenvoudige dingen . .. En dan 
ineens ... "Ik vind maar dat Onze·Lleve·Heer mij zo 
van de straat heett opgepikt", zei ze letterlijk. 

Vinden we het antwoord op deze vraag niet in het 
voorbije leven van JO •.• ? Ze zeggen wel eens datje 
sterft zoals ie geleefd hebL Twee merkante trekken 
uit haar leven : 
- Zou JO op het e inde van haar leven in zo korte tijd 
afstand van zichzelf hebben kunnen nemen omdat 
zij, In navolging van Christus, zichzelf nooit in het 
middelpunt had geplaatst ? Omdat zij altijd en tegen· 
over iedereen dienstbaar was en zorgzaam : 
Voor de leerlingen had zij meer dan gewone zorg, 
vooral voor de zwakke leerling.· Voor haar collega's 
was ziJhanelljk, humoristisch.-Met de familie had zij 
een goede band, attijd ten · dienste · vàn ... Was het 
dèze levensmelodie die doorklonk tot in haar slot· 
accoord? 

- Vervolgens bleek op haar ziekbed dat haar verbon· 
denhe1d met God altijd echt en levend was geweest 
JO was diep religieus. Opvallend was b.v. haar eer
bied voorde eucharistie. En over God zei ze vlak voor 
haar dood: 'Als je zo dicht bij je dood leeft, wat zie 1e 
dan God ineens als hè&I groot die geen mens ver· 
loren kan laten gaan; en wat zie je dan de mens als 
een hèèl klein figuurtje dlealsmaarruzie maakt, tot In 
de Kerk toe, om onbenullige dingen' ... 

Haar 'ten ·dienste ·staan • vàn; èn haar verbonden· 
heid mer God heeft JO weten samen te binden en 
beleven tot èèn prachtige synthese.Toen zij 'n keer 
veel pijn had,zei ze (en dat als niet· Maastnchtse) 
"Och, geloven is niet enkel mooie praat over 'SJee
zeke zus of SJeezeke zo' maar op de eerste plaats 
'doèn' ... " 

JO, bedankt voor jouw getuigenis. 
Voor je colleglahte1t en vriendschap. 
"Heer, geef haar nu het volle Geluk, 
want denk eraan 
èèns gegeven. bfl)ft gegeven, 
dat is de wet van Uw Trouw" (dichter Ni1hoff). 

Wij danken U voor de vele blijken van deelnemlng 
ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van 
haar die ons zo dierbaar was. 

Oe plechtige zeswekendienst zal plaats hebben op 
zaterdag 15maarta.s om 19.00uurindekerkvanSt. 
Antonius van Padua te Scharn·Maastricht. 


