


T:ms komt de d11g 
Dan moet je haar laten gaan 

Je 11ersta11d zegt d11t het goed is 
Maar in je ogen blinkt ten traan 

t 

Maria Geertruida Mulder 

weduwe van Johannes Antonius Lubbers 

ZiJ werd geboren te Gammelke op 5 juni 1917 
en overleed, gesterkt door de ziekenzegen, op 
12 mei 2004. Zij werd 86 jaar. Op zaterdag 15 
mei hebben wij haar te ruste gelegd op het 
kerkhof te Deurningen. 

Na een ziekte van 3 weken als gevolg van een 
hersenbloeding is ma woensdag 12 mei in de 
vroege morgen overleden. In deze 3 weken 
hebben we nog af en toe goed met haar kunnen 
praten. Ondanks verdriet dat ze ook kende, zei 
ma terug te zien op een heel mooi leven. Op 
maandag 26 april waren we op een aangrijpen
de manier met haar samen toen de ziekenze
gen werd gegeven. Ma is geboren in een gezin 
van 6 kinderen. Toen ze nog maar 2 jaar oud 
was overleed haar vader. Als jong meisje ging 
ze. na de huishoudschool, thuis werken op de 

boerderij. Haar leven heeft bestaan uit werk en 
zorg. Op 18 mei 1949 trouwde ze met pa. Na 
Saasveld zijn ze in Deurningen gaan wonen. Ze 
had de zorg voor haar gezin en de winkel. Het 
waren drukke tijden. Ma was graag tussen de 
mensen, altijd belangstellend met respect voor 
de ander. Ze was bescheiden en wijs. 
Kenmerkend voor haar was haar enorme door
zettingsvermogen. Ondanks haar afnemende 
krachten zorgde ze dat ze mobiel bleef. Ze had 
haar home-trainer meegenomen naar het ver
zorgingstehuis in Weerselo, waar ze het laatste 
halfjaar heeft gewoond. 
Ma was trots op haar kinderen en kleinkinde
ren. Zij heeft zich op bijzondere wijze aan haar 
gezin gewijd. Ze bezat de gave om binnen haar 
waarden ons alle ruimte te geven ons te ont
plooien in een veranderende wereld. Ze bleef 
van deze tijd. Ma heeft ons alle liefde gegeven 
en ons in wat we ondernamen gesteund en 
gestimuleerd. Daarvoor zijn wij haar heel dank
baar. Nu ze is overleden kunnen we zeggen: het 
was goed. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belang
stelling en medeleven b1J het afscheid van ma 
en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Deurningen, 15 mei 2004 


