


Eens komt de dag 
Dan moet je haar laten gaan 

Je verstand zegt dat het goed is 
Maar in je ogen blinkt een traan 

t 
Maria Antonia Stevelink 

weduwe van Frans Nijmeijer 
eerder weduwe van Jaap Geerligs 

Zij werd geboren te Deurningen op 15september 1918en over
leed op 87 jarige leeftijd, gesterkt door de Ziekenzalving , op 
5 november 2005. Op woensdag 9 november hebben we haar te 
ruste gelegd op het kerkhof te Deurningen. 

Na een ziekte van bijna 3 maanden als gevolg van een hersen
bloeding is moeder zaterdag 5 november even na middernacht 
temidden van ons kinderen heel vredig ingeslapen. De ziekte 
bracht ernstige lichamelij ke beperkingen met zich mee en putte 
haar uit. Tot het laatste moment was ze echter helder van geest. 
Ondanks de beproevingen die moeder op haar levenspad vond, 
eerst het overlijden van papa waarna ze met drie jonge kinderen 
achterbleef en 13 jaar geleden het overl ijden van vader, zei 
moeder terug te zien op een goed leven. 
Moeder's devies was "je krijgt kracht naar kruis". Ze putte een 
bijna onbegrensde kracht uit haar geloof. Elke avond bad ze 
haar gebeden. Maria nam hierin een bijzondere plaats in. Ze 
maakte vele bedevaarten naar Kevelaer en Lourdes. Haar laat
ste bedevaart met ons kinderen naar Lourdes, rond Pinksteren 
2003, was voor haar en ons heel bijzonder. 

Tijdens de ziekenzalving -een week voor haar overlijden - zong 
ze enkele Maria-liederen met ons mee. 
Moeder heeft samen rnet vader hard gewerkt; vader in de 
smederij, moeder in het huishouden en de winkel. Naast het 
vele werk was er toch nog tijd om met ons kinderen op zondagen 
tochtjes te maken door de natuur. Ook nam ze wel tijd voor de 
aangename dingen in het leven; ze had een bijzondere smaak 
voor kleding. Vader noemde haar "mijn koningin". 
Moeder was een moeder zoals moeders moeten zijn: ze was er 
altijd en wilde het beste voor je. Ook zij, die bij ons thuis en in 
de werkplaats meewerkten, noemden haar moeder. Ze heeft 
zich geheel aan haar gezin gewijd. Moeder was trots op haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die haar "boma" 
noemden. 
Moeder heeft ons alle liefde gegeven en ons in wat we onderna
men gesteund en gestimuleerd. Daarvoor zijn we haar heel dank
baar. Nu ze is overleden kunnen we zeggen: het was goed. 
Vooral ook daar haar laatste wens in vervulling ging; heen kun
nen gaan temidden van ons kinderen en herenigd worden met 
papa en vader. 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw belangstelling en me
deleven bij het afscheid van moeder, oma en "boma". 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Deurningen, 9 november 2005 



Een van moeder's gebeden die ze koos voor 
haar ziekenzalving. 

GEBED VAN FRANCISCUS VAN ASSISIË 

Heer, 
maak mij tot instrument van uw vrede. 
Dat ik liefde zaai, waar haat groeit; 
vergeving, waar belediging is; 
geloof, waar twijfel heerst; 
licht, waar duisternis is. 
Goddelijke Meester, 
geef dat ik mij erop toeleg 
troost te schenken, 
eerder dan getroost te worden; 
begrip te tonen, eerder dan begrepen te worden, 
te beminnen, 
eerder dan bemind te worden. 
Want door te geven, ontvangen wij, 
doorte vergeven, wordt ons vergeven; 
door af te sterven, 
groeien wij het eeuwig leven tegemoet. 
-Amen-


