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Zij werd geboren te Wamel op 9 november 
1899 en overleed in het ziekenhuis te Tiel 
op 27 oktober 1984. 

Wij hebben haar begraven op 31 oktober 
op de R.K. Begraafplaats te Wamel. 

t 
Er was geen tijd meer voor het toedienen van 
de Sacramenten der zieken, zo vlug is alles 
gegaan. Niemand had kunnen vermoeden dat 
haar laatste ziekte haar in twee dagen naar 
het graf zou brengen. temeer omdat ze enkele 
maanden geleden ook weer zo goed uit het 
ziekenhuis was gekomen. 

Maar ook al is moeder onverwacht gestorven, 
zij was zeker niet onvoorbereid. 

Zij was een lijn en godsdienstig mens, die 
God altijd boven alles stelde in haar leven en 
steeds getracht heelt zijn H. Wi i In alles te 
vo lbrengen. En zij heeft het echt niet gemak· 
kelljk gehad. Zij heelt moeten meemaken de 
ziekte en sterven van haar man, schoonzoon 
en dochter. Ondanks al le verdriet en pijn en 
l ijden, heelt zij dit al les moedig en dapper 
doorstaan, gesteund door haar groot Godsver· 
trouwen. 

Nadien was haar grootste zorg haar kleinzoon 
Theo en haar grootste wens om hem op de 
juiste plaats te krijgen, heeft zij vervuld mo· 
gen zien. 

Moeder was een heel erg tevreden mens. 
Zij kaartte graag, maar zij bleef toch het liefst 
in haar eigen kamer met een leesboekje en 
tevee kijken om zo op de hoogte te blijven 
van wat er in de wereld gebeurde. 

En zo is zij In alle eenvoud en bescheidenheid 
van ons heengegaan, net alsof zij niemand tot 
last wilde zijn. 

Wij die achterblijven mogen vertrouwen dat 
God haar de welverdiende rust en vrede ge· 
schonken heelt en in onze gedachten en ge· 
beden zullen wij met haar verbonden blijven. 

Voor uw belangstelling en medeleven na hel 

overlijden, zeggen wij u harte lijk dank 
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