
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



1 Pr dankb&P lwriflf1Pf in gaan 

Johanna Ic Ma, velde - 1 ülke11h11es 
wPduwP vc1n 

Rrm,ird11s I IPrn1<1111r- IP M,11vPldP 

lij wPrd gPborPn IP LonnPkP1 op 5 oktobP1 1905 Pil 
is gpsfprk t door dP Sakrampnfpn dPr 7iPkPn, ovprlP
dPn op 24 (piJruari 1 q96 in l luizP Bac kP11hagPn IP 
1 IP11gplo Ov. Op 28 (pb1ua 1i hPbbPn wp afsd1Picl 
van haar gPnompn in dP KapPI van BackPn h;igpn Pn 
lt<1,ir daarna liPgPIPid naar clP hPgrc1<1fpl<1.its ,1<1 11 dP 
DPurningprst1<1at IP I JpngPlo Ov. 

MoPdPr Pil oma IP MarvPldP is op hogP IPdtijd van 
nm hPPngPgaan . 1 loPwPI haar gpzondhPid rlr lc1at 
stf' jarPn nogal PPns te wf'nsf'n ovnliPt, is zij tot aan 
haar dood PPn gPwf'ldigP vrouw gf'blPvPn, hPldPr 
van gf'PSI, mPI PPn ruimP bPlangstPlling voor andP 
rP11. WPI hPPft zij ook Prvarlc'n, dat op hogP IPPflijd 
VP IP familiPIPdPn Pil vrif'11df' 11 jP ontvallP11, dat dr 
krnnisspnkring nm jp hPPn klPinPr wordt. 
In on7P hPrin1wr ing 7a l 7f' blijvPn voortllc'vPn als<'l'lt 
hardwPrkPndP Pil zorgzamP moedPr, die zirlt 
ll'Sdl1H'll rnpf VddPr diP op 2 ll()VPllÜJPI 1 'l77 0VPr 
IPPd, vo l fopwijdin g hPeft ingpzet voor ons gpzin P n 

nipt IP vprgPIPn andPrm ans kindPrPn . 

Ze kon soms hPel streng zijn, maar ondpr dPze wat 
dominante houding ging PPn hPPI klpin harl sch uil. 
7P lt ad altijd het IJPSIP ntPI on s voor. Van ppn slappe 
opv0Pdi11g ltiPld 7P niPt. Daar was 7P 7Plf in haar 
jPugd ook niPI mPP groot gPh1arht 
l l,1<1 1 klPinkindr1 Pn haddt'n P!'n uitgPIP7Pn plaats in 
haar IPvPn, dip ntochtPn haar bij wijzP van sprPkPn 
voor dP voetpn lopen. 
MonJprwas gauw ontroPrd door hPt IPPd Pil vPrdriPI 
van andPre mensPn. ZP hiPld van mooiP, DuitsP 
muziPk, onk kPPk 7P graag naar de televis ie toen 
haar ogPn nog niPI 10 slecht warPn . ZP kon mPI vnllP 
IPugen gPn ieten van bloPrnen . 
Door allP verdriPt Pn trar1Pn hPPn nemPn we af
scheid van haar in hPt geloof en verlrouwen, dat haar 
lpven geborgen is in Gods hand. Moeder immers 
was PPn gelovige vrouw, diP haar levPn vPrankPrd 
Pn geworleld wist in God, zondPr franje. 

Onzp dank voor allPs wat ze voor ons 
gPdaan pn lJPtPkPnd hePft , wi ll Pn we gelo
vig sampnvatten in dit gr bPd: I IPPr, gppf 
haardePPuwigP rust en IPidt haar binnen in 
lJw ko11i11k1 ijk. 

Voor uw blijkPn van medPIPvPn na haar ovPrlijdPn 
7PggPn w ij u hartPlijk dank. 

joop, Marl in Pil Rona ld IP MarvPldP. 


