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Geboren te Veghel , 4 juli 1905. 
Overleden te Nuenen, gesterkt door het Sa· 
crament der Zieken. 

"Ik kan met een gerust hart mijn hoofd 
neerleggen, maar het liefst ben ik er toch zo 
lang mogelijk bij ." 
Dat zei moeder tijdens haar laatste zware 
dagen. En daarnaar heeft zij geleefd. 
Toen haar al vroeg haar man ontviel en zij 
alleen stond in de zorg voor acht kinderen 
stond zij met gevoel voor plicht en recht 
voor deze zware opgave. Maar zij wist wat 
zij wilde en zij waakte ervoor dat ook haar 
kinderen zich dit eigen maakten. 
Daadwerkelijk stuurde zij daar waar het 
haar nodig leek en zoals zij het wou, zonder 
hulp te vragen. 
In haar levensopvatting stond eerlijkheid 
voorop en dat liet zij horen ook. 
Haar grote liefde naast haar gezin was de 
natuur. Daar vond zij de rust en was zich· 
zelf. Daar voelde zij zich pas echt vrij . 

Toen de tijd kwam dat moeder hierin be· 
perkt werd door haar gezondheid was dat 
moeilijk. Haar eigen huis verwisselen met 
een plaats binnen de kollektiviteit vergde 
nog eens veel van haar. 
Moeder, 
We zijn b l ij dat je jezelf juist in die laatste 
zware levensweken van je lange lijden kon 
uitspreken. Dat je zei zoveel waardering te 
hebben voor de zorg van de mensen, die je 
omringden, voor de zorgenden van het be· 
jaardenhuis, voor je vrienden en voor je 
kinderen. 
Je bent uiteindelijk heengegaan. "Naar Va" 
heb je gezegd. 
Het sterkt ons te weten dat we een dappere 
vrouw als goede moeder hadden. Jij stelde 
eerlijkheid en eenvoud voorop. 
Zo blijf je bij ons voortleven. 

Wij danken U allen hartelijk voor Uw blij· 
ken van medeleven bij het overl ijden en de 
begrafenis van moeder en grootmoeder. 

Kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 


