
Dankbare herinn!'ring aan 

Gerdina Johanna Mimpen 
weduwe \an 

Martinus van Son 

ZiJ W<.'fd gehoren le Drunen 5 1anuari 1902 en, 
gesccrkc door de Sacramcnrcn \'an de Zieken, 
is zij merleden in hec Willem Alexander Z1e
kenhu1s le ·s-Hertogenbosch Hl april 1987. 

Terwijl in de Paaswake overal "de Kerk van 
God st raaide vol luister en ju 1chend Paasge· 
zangen klonken" om de verrelen Heer. daalde 
het stille duister \an de dood over deLe ge· 
IO\igc nouw. Een gelovige vrouw toonde zij 
zich in gebed. eerlijkheid en hetrouwbaarheid, 
in liefde mor haar goede man en hun enige 
zoon. dte ze behouden modnen na de al re 
noege dood van hun eerstgeborene na negen 
levensmaanden. 
Maar ze deed nog meer: samen mel haar man 
volgde Le Christus' woord: "Wie een kind als 
dit opneemt in mijn Naam, neemt Mij op". 
Verschillende kinderen. door anderen hun toe
vertrouwd, hebben zij in hun gezin opgenomen 
en met delelfde toewijding vertorgd en opge-

voed als hun eigen 10on. Verschil werd niet 
gemaakt! Een bleef 1elfs lid van hun gezin tot 
aan zijn eigen huwelijk. 
In 1975 kwam Le met haar man wonen m het 
Bejaardencencrum te Vlijmen. Ze \·ierden er in 
1979 hun gouden Bruiloft. Maar kort daarna 
is haar man overleden. 
Ook in "Sint Janshof" beleefde zij haar ge
loof. Elke dag \·ierde Lij met haar huisgenoten 
de H. Euchariscie. zong ijverig mee in het 
koortie in de Zondagsmb. waarin zij ook 
nauwkeurig de collt:ne vertorgde. 
Daarnaast nam zij \'Olop deel aan her dage· 
Jijks gemeenschapslC\'en. 's-Morgens al heel 
vroeg hielp ze in de keuken; in haar drukke 
leven was wel nooit tijd geweest voor het 
fraaie naaldwerk, maar bij de handwerkclub 
breide ze warme sokken uit de kunst. Jaren 
lang was ze ook gcko1en hd van de Bewoners 
commissie. En hij (ees11es. gezellige a\'onden 
of uitstapjes was 1.e altijd \'an de partij. Bijna 
elke middag was ze te vinden aan de kaart· 
tafel. waar ze speelde met een concentratie 
als ging het om de winst van een kapitaal. 
Daar kon ze zich - ondanks haar vriendelijke 
goedmoedigheid - loch wel eens opwinden. 
Tussen dat alles door was er dan ook nog tijd 
mor een gezellig babbeltje met de buren op 
de afdeling. ~faar ah~olute hoogtepunten wa
ren de bezoeken van haar zoon Huub met zijn 



nouw Ria, op wie ze zo trots was, en ,·an 
haar beidc kleinkinderen ~larco en Angela, 
van wie ze 10\ cel hield. In dat gezin heeft Le 

ook heel wat fijne \acanrie - weken doorge
bracht. 
Goede moeder. lieve oma. prettige huisgenote, 
dank mor alles. Wij zullen u missen. maar 
niet licht vergeten. \\'ij bidden. dat "de ver
rezen Chrisrus, het Licht der wereld, dat alle 
duisternis verdrijft, 'oor immer over u is op· 
gegaan". 

Hartelijk dank voor uw belangstelling en uw 
medeleven hiJ het overlijden van onze lieve, 
zorvame moeder en oma. 

lluub en Ria 
Marco, Angela 


