


In dankbare herinnering aan 

Çretlia Sonder 
Weduwe van Franz Dekkers. 

Eerder gehuwd geweest met Hennie Verheijen . 

Moeder werd geboren als tweede kind in een gezin van 
zes kinderen op 4 september 1926. Als driejarige kleuter 
mocht ze al naar de kleuterschool en daarna ging ze naar de 
lagere school "Pax Christie" in Overdinkel. Zoa ls in die tijd 
gebruikelijk was ging ze als veertienjarige al aan het werk. 
Toen ze achttien was, net na de oorlog, gi ng ze voor het eerst 
naar 'n dansavond bij café Geerdink. Ze trof toen een goed 
uitziende jongeman, geheten Henny Verheijen. Hij is vanaf dat 
moment de grote liefde in haar leven. Na drie jaren verkering 
trouwden ze en kregen ze een zoon die ze Jopie noemden. 
Hij overleed op éénjarige leeftijd en Bennie hun tweede zoon 
mocht slechts tien dagen oud worden. Tussendoor heeft ze 
een jaar lang in een sanatorium gelegen met tbc. 
Het overlijden van de twee kinderen heeft voor vader en 
moeder diepe sporen nagelaten. In die tijd was zwijgen nog 
goud en kon ze haar emoties buiten vader met niemand 
delen. Na dat grote verdriet heeft ze nog aan drie dochters en 
twee zoons het leven geschonken. 
Toen de kinderen groter werden gingen vader en moeder 
van fijne vakanties genieten. Canada, waar een broer van 
vader woonde werd bezocht, maar ook gingen de reizen naar 
landen als Kroatië, Italië, Oostenrijk en Frankrijk. 
Op 16 juli 1996 overleed onze vader na een qua gezondheid 
moeilijke periode. Enkele jaren na zijn overlijden ging moeder 
toch weer op vakantie en had het grote geluk op één van die 

reizen Franz Dekkers tegen te komen . Hij was weduwnaar. Het 
stel trouwde en kocht een huis aan de Kerkhofweg. Samen zijn 
ze elf jaar lang erg gelukkig met elkaar geweest. Dit duurde tot 
augustus 2010, toen Franz op tragische wijze overleed. 
Moeder werd in haar leven verblijd met twaalf kleinkinderen 
en twintig achterkleinkinderen. Ze kende haar kroost allemaal 
keurig bij naam en was dolgelukkig met hen, dat was weder
zijds. 
Moeder was een gelovige vrouw, die hieruit heel veel kracht 
heeft kunnen putten. Maria was heel belangrijk voor haar, zij 
is dan ook samen met vader twee keer naar Lourdes geweest. 
De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit en werd ze af
hankelijk van hulp van de thuiszorg en haar kinderen. Ondanks 
alles bleef moeder die krachtige vrouw die de zorg voor het 
geluk van vader en Franz en dat van haar kinderen als haar 
belangrijkste uitdaging vond . Haar eigen leven heeft door alles 
wat zij heeft meegemaakt bestaan uit een lach en een traan. 
Wij mogen dankbaar zijn haar als moeder, oma en overgroot
moeder te hebben gehad en hebben buitengewoon veel 
respect voor de manier waarop zij haar leven geleefd heeft. 
Maandag 31 maart om kwart over vier 's nachts kwam er een 
einde aan haar leven. 

Moeder bedankt voor al het goede dat je ons hebt gegeven. 
Wij troosten ons met de gedachte dat jij ervan overtuigd was 
dat je Jopie, Bennie, vader, Franz en al je andere geliefden te
rug zou zien in de hemel. Moeder, Goede reis ... 

Voor uw blijk van medeleven zijn wij u zeer erkentelijk. 

Haar kinderen, klein
en achterkleinkinderen 


