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WIJ staan allen met droefheid geslagen nu ons 
lief Moeke zo plotseling voor goed van ons 11 

heengegaan. Dat had niemand van ons zelfs 
meer kunnen vermoeden. Zij was si aan de 
beterende hand en wij waren al aan het uitzien 
naar de dag van haar thuiskomst uit het zieken· 
huis. 
En nu kunnen wij eigenlijk maar moeilijk be· 
grijpen dat Moeke helemaal noet meer thuis zal 
komen. WIJ kunnen alleen maar ons hoofd bui· 
gen voor Gods onbegrijpelijke beslossong en met 
Christus proberen na te zeggen: Heer niet mijn 
wol, maar Uw wil geschiede. 
Moeke was een echt goed mens, die weinig 
nodig had voor zichzelf, alleen maar leefde 
voor haar men en kinderen. 
Dag en nacht heeft zij zich voor hen uitgesloofd. 
Alles heeft zij voor hon gedaan en haar grootste 
beloning was te zien dat ze allemaal goed hun 
bestemming bereikt hadden. 
Dit alles deed zij uot een groot geloof. God 
ging haar boven alles en trouw hield zij vast 

aan de wekelijkse gang neer de kerk. Daar 
vond zij de nodige kracht en troost. 
De enige vakantie doe zij zich ooit gegund 
heeft was met haar man naar Lourdes. Die 
bedevaart neer Lourdes deed hen beiden veel 
goed. 
Beste man, kinderen en kleinkinderen. bedankt 
voor al Uw goedheid, waarmee 1ulhe mij om· 
nngden. Het zal mij goed doen ale jullie goed 
zijn voor vader en onderling elkaar blijven hel· 
pen en steunen. Het leven ven nu os anders 
dan het leven van vroeger. maar één ding zal 
altijd hetzelfde blijven: "Goed zijn voor elkaar 
en elkaar liefhebben." 

Kom, help ons en beweer de band 
onbreekbaar, die uw zoete hand 
wost om ons hert te binden 
opdat wi.J, maer van llJv• alleen 
en voor een korte tijd, gescheen 
e.kaer eens wedervinden. 

Voor de vele bl!)ken ven medeleven. betoond 
na het plotseling overlijden ven mijn innogge· 
liefde vrouw, onze zorgzame moeder. schoon
moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte 
denk. 
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