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t 
Het leven van tante Grada is niet 

aitijd gemakkelijk geweest. Reeds 
zeer vroegtijdig moest zij haar man 
missen. Later stierf ook plotseling 
haar tweede echtgenoot. 
Zelf ging zij lange tijd uit werken om 
er wat bij te verdienen. 

Maar zij stond óók altijd klaar om 
bij te springen in de gezinnen van 
haar naaste familie. Nooit deed men 
tevergeefs een beroep op haar. 

Ondanks allerlei tegenslagen bleef 
zij, wie zij was: een blijde vrouw, 
nooit klagend over zichzelf. 

Zo heeft zij in haar later leven nog 
veel genoten van de reizen, die zij 
maakte met haar vriendin. 

Heel erkentelijk was zij ook voor de 
steun, die zij mocht ontvangen van 
haar neefs en nichtjes; van haar 
trouwe hulp Jenny en van anderen. 
van wie zij zorg en meeleven mocht 
ontvangen in het Dr. Ariënstehuis. 

In de periode, welke zij daar door
bracht, moest zij meerdere malen op
genomen worden in het ziekenhuis 
en namen haar krachten steeds meer 
af. Veel moet ze geleden hebben, al 
liet ze dat niet blijken. Ze bleef ge
nieten van de kleine vreugden van het 
leven en bovenal zich sterken aan 
haar rotsvast geloof, kracht zoekend 
bij Christus in de H.Eucharistie en bij 
Maria, voor wie zij een grote verering 
koesterde. 

Daarom bidden wij vol vertrouwen: 
"Heer onze God; dankbaar voor wat 
tante Grada voor ons en vele anderen 
heeft betekend vragen wij U: moge 
zij, die zo vol geloof en moedig ook 
háár kruisweg is gegaan, nu samen 
met Uw Zoon delen in de Eeuwige 
Paasmorgen." 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven 
en ter gedachtenis aan tante Grada. 

de Familie. 


