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In Uw gebeden wordt aanbevolen 

Wilhelmina Petronella Gerharda Koenders, 
echtgenote van 

Ge rhardus Johannes Antonius Uitzetter. 

Geboren 30 juli 1907 te Enschede, gesterkt door de 
genademiddelen der H. Kerk, na een langdurig smartelijk 
ziekbed, op 8 maart 1958 te Enschede in de Here over
leden, werd zij op Il maart d.o. v. op het r.-k. kerkhof 

te Enschede begraven. 

Deze vrouw heeft zich in haar leven wel heel bijzonder 
de vermaning van Paulus aangetrokken, "De vrouwen 
moeten zich tooien met goede werken, zoals het vrouwen 
betaamt, die aanspraak maken op godsdienstig_heid' , 

(1 Tim. 2.9.) 
Op ware, diepe, nauwgezette godsdienstigheid mocht 
zij aanspraak maken 1 Zij heelt Petrus woorden waar 
gemaakt: , Uw tooi, o VTOUW, moet bestaan in de on
vergankelijke tooi van een zachtmoedige en ingetogen 
geest, die kostbaar is in Gods oog". (1 Petr. 3-3--4). 
Zo kostbaar, dat de Heer haar naar menselijke bereke· 
nlng en op veel te vroege leeftijd uit dit leven heelt 
overgebracht naar het an<iere, waar zij · we mogen er 
van verzekerd zijn - de onvergankelijke tooi zal dragen 
van haar godsdienstigheid, die zich behalve door haar 
gebedszin uitte in grote en tedere liefde voor haar man 
en kinderen en voor degenen, die haar hulp bood in 
huls, of die haar hulp behoefden - vooral ook vo':>r 
kinderen van anderen - grote steun als zij was in de 
zorg, die haar man voor anderman• kinderen op zich 
nam, Verontwaardigd kon zij zich slechte tonen, als 
zij ergens de chrietelijke liefde met voeten getreden 
achtte, Voor Gods raadsbesluit hebben wij ons enkel 
met deemoed te buigen, want "bij God Is de macht", 
maar "bij U is ook de genade" o Heer 1 Gi\. vergeldt 
ieder mens naar zijn werken (Ps 61,12). We viel het 
haar hard dit leven nu reeds te moeten verlaten, zij 
was zo levenskrachtig en zij hield zo van haar man, 
wiena jaren zij door haar zorgen met vrede vervulde 
(Eccl. 26.2) en van haar kinderen ("zij hangen zo aan 
mij", zei ze in haar smartelijke ziekte)1 maar toen zij het 
besef, dat zij ging sterven, openbaarde, wist zij ooit in 
oprecht geloof te zeggen : "Zo zal het het beste zijn". 
Maar wat het beste i•, kan heol smartelijk zijn voor 
degenen die achterblijven, het heengaan juist van de 
besten, voroorzaaltt . diepe wonden. Maar gestorven 
spreekt zij nog : "Mljn lieve man en lieve kindoren, 
menselijke woorden van troost helpen nu niet, maar 
ik durf jullie met de woorden van God zelf in Zijn 
Schriften te vragen: "Worp al Uw bekommernissen o,p 
de Heer, want Hij draagt zorg voor U. Hij is dichtbij . 
En vanuit de hemel zal ik beter voor jullie kunnen 
zorgen, dan ik op deze aarde heb kunnen doen. We 
zullen in gebed met elkander verenigd blijven. 


