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In de vrede van Christus 

Maria Kuijpers 

weduwe van 

Wilhelmus van der Steen 

Geboren te Den Dungen op 9 april 1896 
heeft God Moeder, tijdig gesterkt door 

het sacrament der zieken, bij Zich 
teruggeroepen op 27 oktober 1990. 

We hebben haar lichaam op 31 oktober 
te ruste gelegd op het parochiekerkhof 

te Gemonde. 

'n Boeiend mensenleven is in God tot voltooiing 
gekomen, 'n leven, dat alles in zich droeg wat 
ons leven zo echt en diep kan maken. Samen 
met haar man stond ze aan de basis van 'n 12 
kinderen tellend gezin .• Vorm geven" aan hun 
levens vraagt dat je in je liefde tot 't uiterste 
kunt gaan ... waar liefde echt .houden van" is, 
daar kun je je grenzen verleggen. 

Moeder is eigenlijk tot de laatste dag toe de cen
trale figuur gebleven van dit gezin. Na vaders' 
dood, 'n zwarte bladzijde in haar leven, kwam 
ze van Gemonde terug naar Den Dungen. Dui
delijk werd waar haar leven draagkracht vond, 
want ze verloor wel haar man, maar niet haar 
geloof. We zagen haar vaak de gang naar de 
kerk maken. Daar kwam ze tot rust .. . we blij
ven haar zien met de rozenkrans in haar hand 
... de afstand tussen God en de mens is niet zo 
groot als we soms denken. 

Ze was gelukkig in het gezin van Ans .. . ze was 
ook gelukkig in .De Donk" - 15 jaar lang. Haar 
kamer was en bleef 't centrum van 'n familie, 
die aan elkaar hing, en daar genoot ze intens 
van. Haar leven straalde in alle eenvoud iets 
uit. 

Kwamen haar kleinkinderen daarom zo graag 
op bezoek! Was ze daarom zo geliefd bij haar 
medebewoners? En maakte haar spontane har
telijkheid daarom zo'n warme verzorging moge
lijk! 



Voor moeder was de afstand met God niet groot. 
Hij heeft haar leven gedragen: toen ze de zorg 
droeg voor 'n groot gezin -- toen ze 't verlies van 
haar man moest verwerken -- maar ook in de 
mooie oogstjaren, die haar leven 'n prachtig 
slotaccoord hebben gegeven. 

Ons moeder en ons oma nu gelukkig te weten in 
Gods handen doet ons intens dankbaar zeggen: 
.Bedankt voor alles wat je ons gegeven hebt. We 
wensen je 't geluk toe, dat je nu al toelacht van
uit Gods Vaderhuis. Maar we zullen je wel mis
sen". 

Wij danken u voor uw belangstelling en medele
ven bij het overlijden van onze zorgzame moe
der, lieve groot- en ovi:,rgrootmoeder. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 
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