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De wonderlijke wegen van Gods Voor
zienigheid zijn in haar leven zeer duide
lijk naspeurbaar. Zij voelde zich geroe
pen tot het kloosterleven, en trad in bij 
de zeer strenge leefregel van de zusters 
Carmelitessen. Na 6 jaren van intens 
kloosterleven keerde zij weer terug in de 
wereld, maar deze 6 kloosterjaren heb
ben wel 'n stempel gedrukt op haar ver
dere levensloop. 
Zij trouwde in 1937 met Gerard Mulders, 
en werd moeder van 6 kinderen en later 
oma van 16 kleinkinderen. Met grote 
zorg en toewijding droeg zij zorg voor 
haar man, haar kinderen en de eerste 
huwelijksjaren ook voor haar schoonou
ders, en werd hierbij sterk gesteund door 
haar grote geloof, dat haar heel haar 
leven als iets vanzelfsprekends uit Gods 
handen deed aanV>aarden. Teleurstellin
gen en verdriet bleven haar niet bespaard 

later ging zij ook sukkelen met haar ge
zondheid, maar zij bleef altijd blijmoedig 
en tevreden, alles aannemen als Gods 
H. Wil, wel met enig heimwee terugden
kend aan haar vroegere kloosterjaren. 
Nogal onverwacht werd ze door 'n ern
stige kwaal getroffen, op Goede Vrijdag 
ontving zij in volle overgave het H. Sa
crament der zieken, en in de Paasweek 
ging zij van ons heen in het vaste geloof 
dat Jezus uit de dood is opgestaan, en 
voor ons een plaats heeft bereid bij zijn 
Vader in de hemel. 
Moeder en oma, wij zijn U heel erg dank
baar voor alles wat U voor vader en voor 
ons allemaal hebt betekend, en wij bid
den dat U nu voor altijd gelukkig bent 
bij God en een voorspreekster voor ons 
allen. 

Wij danken U hartelijk voor de deelne
ming bij de begrafenis van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma 

G. J. MULDERS 
kinderen en kleinkinderen 

Weerselo, april 1980 


