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t 
LICHT 
Heer, zoals het licht doorbreekt 
uit de nacht, zich verspreidt 
en alle dingen aanraakt, 
zo breekt Uw liefde voor mij door 
uit donkerste dagen. 
Geef mij de kracht 
het warme licht van Uw Liefde 
op te vangen ; en de dag 
zal gezegend zijn. 

Toon Hermans 

Bij het afscheid van Liny, tante Liny, 
danken wij voor haar leven, voor de 
wijze waarop zij haar plaats in onze 
familie innam, als lieve (schoon-) zus 
en echte tante. 

Zij was de jongste in het gezin 
Sanders-Abeln, jongste zus van Sets, 
Albert, Bernard, Hein, Jan en Harrie. 
Het ouderlijk huis in de Emmastraat 
bleef lang haar thuis, na 't overlijden 
van opa (haar vader) samen met oom 
Harrie en later met diens gezin. 

Het was voor haar geen negatieve 
keuze dat ze als "vrouw alleen" door 

het leven ging: ze wist zelfstandig en 
gelovig haar leven zin te geven. 

Met veel enthousiasme en inzet 
werkte ze gedurende veertig jaar ais 
onderwijzeres in de 1e en de 2e kl~s. 
Ze begeleidde ook eerste kommuni
kantjes en een groep mensen die 
wilden toetreden tot de katholieke 
Kerk. 

Met haar familie en haar vriendin
nen had ze een hechte band. 

Reizen verruimden haar horizon. 
Liny was een lieve, bescheiden vrouw, 
soms ook onzeker over haar plaats. 
Ze hield in ieder geval niet van 
"betutteling" en was graag onafhan
kelijk. 

In juli 1989 werd ze ziek. Ze accep
teerde de opgave die dat voor haar 
betekende en bereidde zich moedig 
en gelovig voor op haar laatste reis. 

Ze is gestorven zoals ze het graag 
wilde: veilig thuis in haar eigen flat, 
omringd door mensen die haar lief 
waren. "Heel moe en heel gelukkig" 
ging ze van ons heen. 

Wij danken U voor alle hartelijkheid 
en meeleven betoond tijdens de ziek
te en na het overlijden van onze 
tante Liny. De famille. 


