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Met een plechtrge Euchanstievienng in de kapel 
van het Arrênshu1s hebben we op 7 december 

afscheid van haar genomen 

Op de 1e zondag van de Advent, waarop de 
Kerk ons verw11st naar Jezus' wederkomst, heeft 
onze Lieve Heer mammie en oma meegenomen 
naar de hemel. 
Wat heeft ze tijdens haar laatste levensdagen 
daar hoopvol naar uitgezien! 
We zullen haar heel erg missen. 
ZIJ was zo'n uitzonderlijke vrouw, die overal lief
de uitstraalde naar ons, haar kinderen, klem- en 
achterklernkrnderen, maar ook naar zoveel ande
re mensen, die ZIJ ontmoette. 

Doordat ZIJ als kind reeds haar eigen ouders 
vroeg moest missen, was ZIJ er haar leven lang 
op gericht, dat WIJ en anderen het beter zouden 
hebben. 
Daarom was ZIJ ook zo gelukkig 1n haar huwe.iJk 
en bracht ZIJ aldoor warmte 1n haar gezrn, was z1J 
intens blij met 1éder van ons 
ZIJ heeft volop genoten van de vele klerne vreug
den, maar aanvaardde ook de tegenslagen, zo
als de dood van pappie, gelovig uit Gods hand 
Ook had zij een rotsvast vertrouwen in het weer
zien met pappie 
De Kerk was haar biJzonder dierbaar. Op 
verschillende WIJZen heeft ZIJ zich ingezet voor de 
Manaparochie 
Maar als gelovige vrouw viel ZIJ het meest op 
doordat zij nooit iets ten nadele van anderen 
zeggen zou. 
Mana, dé Moeder-b1J-u1tstek was steeds haar 
rnspirerend voorbeeld rn haar geloof en dienst
baarheid. 
Zij zal nu ongetw11feld ook onze lieve mammie en 
oma binnenleiden rn de eeuwige vreugde van 
God, op Wie ZiJ al haar vertrouwen stelde. 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan haar 

Krnderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


