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Ze werd geboren 20 december 1893 te 
·s-Heerenberg. Na een korte ziekte en 
gesterkt door het sacrament van de 
zieken ging zij rustig van ons heen op 
14 december 1976. Na de Eucharistie
viering op 17 december 1976 in de kerk 
van de H. Joseph te Zeist, hebben we 
haar lichaam op het kerkhof aan de 
Woudenbergseweg te Zeist te ruste 
gelegd, in afwachting van de dag der 
verrijzenis. 

In deze mens hebben wij een goede 
vrouw, en een liefhebbende moeder en 
oma verloren. Haar grootste kenmerk 
was: zorgen voor anderen. Deze zorg 
ging, zeker de laatste jaren, vooral uit 
naar haar man, wiens ziekte ze wist te 
aanvaarden. Het was de uiting van 
haar groot hart, dat ze tot het laatste 
bij hem wilde zijn. Haar laatste vra~g 
aan haar kinderen was dank ook: bhJf 
goed voor vader zorgen. 

Daarnaast was ze geheel begaan met 
het wel en wee van haar kinderen en 
kleinkinderen, maar ook andere men
sen die hulp nodig hadden werden 
door haar niet vergeten. 
Wij allen missen haar node. Maar toch 
zijn we dankbaar dat we deze vrouw, 
moeder en oma zo lang in ons midden 
mochten behouden. We willen daarom 
graag proberen met de psalmist t~ 
bidden: "Al wat ons treft Heer, G1J 
hebt het gedaan in Uw wijsheid" . In 
deze gesteltenis heeft moeder ook de 
dood zien naderen en aanvaard. In 
deze zelfde gesteldheid van geloof en 
overgave wilen we haar werk van zor
gen en dienstbaarheid proberen voort 
te zetten. Moge zij rusten in vrede. 

Dankbaar zijn wij U voor de vele harte
lijke blijken van medeleven, die wij 
mochten ontvangen bij het overlijden 
van onze lieve vrouw, moeder en oma. 
Weest U er van overtuigd dat al deze 
blijken, in welke vorm dan ook, voor 
ons een grote troost zijn geweest. 
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Kinderen en kleinkinderen 
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