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God heeft haar In Zijn ondoorgrondelijke, doch 
wijze raadsbesluit naar de hemel geroepen. De 
mensen zeggen : het is te vroeg. Doch wie zal God 
durven vragen waarom Hij zó gehandeld heeft. 
Wij kunnen bij dit afscheid - hoe zwaar en pijn
lijk het ook Is - slechts het hoofd buigen en In 
berusting herhalen, .Heer, Uw wil qeschlede", 
De grote wonde, die haar heengaan slaat in de 
harten van haar man en kinderen, is minder pijn
lijk, omdat wij weten, dat zij de dood niet hoefde 
te vrezen. Immers in eenvoud des harten wijdde 
zij haar leven aan de dienst des Heren. Als trot:
we en liefdevolle echtgenote ging zij bemoedigend 
aan de zijde van haar man, die in haar zorgen
de goedheid de kracht vond om tegenover God 
en de mensen zijn plichten te vervullen. Als teer
minnende moeder was zij bezorgd voor het geluk 
en 't tijdelijk welzijn ven haar kinderen, maar bo
venal was zij er op bedacht deugd en godsdienst
zin als kostbaarste erfenis aan haar kinderen na 
te laten. Samen met haar man en kinderen prijzen 
haar de velen, die de vitaliteit en wilskracht van 
deze vrouw gekend hebben en die daarom te meer 
het offer van haar laatste lil den en dood bewon
deren. - Bidden wij tot God, dat Hij haar.geloof 
en haar liefde wil lonen met de eeuwige zalig
heid, dat Hij voor hen, die achterblijven, kracht 
wil geven naar kruis, troost na droefenis. 

Dierbare echtgenoot, dierbare lctnderen, deze 
scheiding is slechts van lcorte duur, spoedig zien 
wij ellcander weer bij God. 


