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Vrij onverwachts is moeder van ons heenge
gaan. WiJ z11n verdrietig om dit verlies, maar we 
zijn God ook dankbaar, dat we haar zo lang in 
ons midden mochten hebben en dat haar een 
langdurig ziekbed bespaard is gebleven. Z11 
heeft de gezegende leefti1d van honderd jaar 
mogen bereiken, een leven vol van veel mooie 
momenten van geluk en vreugde, maar ook, 
zeker vroeger, van veel zorg en verdriet 

Toen haar man stier1 bleef zij met elf kinderen 
achter Sindsdien heeft zij meer dan viJftig jaar 
alt1Jd alleen voor alles moeten zorgen. Maar zij 
was een sterke vrouw. Alles hield zij strak in de 
hand, alles regelde zij en niets ontglipte haar. 

Hard heeft zij moeten werken, alles deed zij 
voor haar kinderen, voor zichzelf had zij niets 
nodig. En die zorg en meeleven met al die 
talrijke familieleden heeft zij heel haar leven 
behouden. 

Moeder was een echte huismus. Zij was het 
liefste thuis. Zij deed nog wat huishoudelijk 

werk, kaartte graag en was tevreden met de 
kleine dingen die het leven haar bood . 

ZiJ had een groot gevoel voor humor, kon erg 
voor de dag komen en kon heerlijk zitten 
lachen om gewone alledaagse dingen. 

Moeder was diep in haar hart ook een zeer 
gelovig mens. Jarenlang kreeg zij maandelijks 
de H. Communie thuisgebracht en met grote 
godsvrucht bad zij dan de bekende gebeden 
mee. 

Nu is moeder heel stil van ons heengegaan, 
als een nachtkaars die volledig is opgebrand. 
Zij is tot het laatst toe thuis kunnen blijven, 
dankzij de liefdevolle, nooit aflatende zorg van 
haar kinderen. 

Wij die achterblijven zullen 1n onze gebeden 
en gedachten met haar verbonden blijven en 
we geloven dat ZIJ 1n God een eeuwige vrede 
en vreugde gevonden heeft 

Voor Uw warme en hartelijke blijken 
van medeleven, na het overlijden 
van onze lieve altijd zorgzame moeder. 
schoonmoeder. groot· en overgrootmoeder 
danken wij U hartelijk. 

Kinderen, klem· en achterkleinkinderen 


