
In de Vrede van Christus is van ons 
heengegaan 

NOLDINA VAN KESSEL 

Geboren te Heeze 13 oktober 1914, overleed 
zij daar plotseling op 13 maart 1978, nog 
voorzien van het H. Oliesel. Wij kwamen ten 
afscheid biddend samen en vergezelden haar 
naar haar laatste rustplaats op het R.K. Kerk-

hof te Heeze 16 maart 1978. 

Haar leven Is voltooid, zó plotseling dat het 
iedereen heeft overvallen. Haar plaats in de 
eigen vertrouwde kring Is voortaan leeg. In 
deze leegte mogen wij luisteren naar het 
woord van de Heer "Wie in Mij gelooft, zal 
teven ook al Is zij gestorven". Gelovend In 
dit woord mogen wij ons troosten met de 
gedachte, dat haar leven werd veranderd, niet 
ten onder ging, dat zij nu is Ingegaan in de 
vrede en vreugde van God. 
Hier houden wi/' een dankbare herinnering aan 
haar en voora aan haar .handen, haar wer
kende handen. 
Dina heeft - zo zou men kunnen zeggen - heel 
haar leven gewerkt in de dienstverlenende 
sektor. Zij heeft geen wereld gemaakt, wal 
een wereld schoongemaakt: Kerk, School en 
Wit-gele kruisgebouw. Op al die plaatsen 
heeft zij met toewijding en grote nauwgezet
heid gewerkt, proper op zichze lf, proper in 
haar werk. Meer dan 25 jaren heeft zij de 
St. Martlnuskerk schoongehouden. Dat was 
het werk dat zij het liefste deed van allemaal, 
met uiterste zorgvuldigheid, want het was 
voor O.L. Heer. Toen gezichtsvermogen en 
lichaamskracht achteruit gingen en zij daarom 

werk moest minderen, bleef zij toch nog de 
kerk doen, want bij 0.L. Heer voelde zij zich 
goed thuis. Totdat zij ook dat los moest laten. 
Toen kreeg zij tijd voor de kring van familie 
en kennissen, waarvoor zij altijd grote belang
stelling had, voor ieders wel en wee. Haar 
laatste gang buiten de deur was even een 
bezoek bij haar zus. 
Beste Coba, bij dit onverwachte afscheid wit 
ik je hartelijk danken voor al Je genegenheid 
en vriendschap, vooral ook dat jou huis de 
laatste jaren mijn thuis Is geweest. 
Dierbare familie, onze famllleband was altijd 
heel sterk. daarom heb Ik mij altijd met jullie 
verbonden geweten en één 11evoeld. Dank 
voor de plaats d ie Jullie mij temidden van 
jull ie altijd gegeven hebt. 

Niemand leeft voor zichzelf: 
Niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer 
Aan Hem behoren wij toe. 

WIJ danken U voor Uw medeleven bij 
.het overlijden en de uitvaart van Dina. 

Jacoba van Eljk-Kljzers 
Familie van Kessel en kinderen 


