
t In onze harten en geesten en in 
de vrede van de Heer zal blijven 
voortleven. het kostbare leven van 

Elisabeth Johanna 
Somers 

weduwe van Jacobus van Hees 
en jaren geleden weduwe van 

Ludovicus van den Bergh 

Onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder 
werd geboren op 20 december 1911 te Calfven 
(gemeente Ossendrecht) en overleed op het mid
daguur van 11 april 2001 in haar eigen veilige 
huiselijke omgeving te Hoogerheide. Op paasza
terdag 14 april hebben wij haar vanuit de 
parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te 
Hoogerheide begeleid naar het crematorium te 
Bergen op Zoom. Daar namen wij op aarde 
afscheid van haar. Uit ons oog is zij verdwenen. tot 
ons hart spreekt zij des te meer. 

Een sterke vrouw ging van ons heen. In lengte van 
jaren was zij veerkrachtig van geest en lichaam 
gebleven. In goede en kwade dagen was zij als 
een rots in de branding en een wegwijzer op onze 
levensweg. 

Zij was een onuitputtelijke bron van leven voor 
anderen. Van jongsaf wist zij van aanpakken. Haar 
levensdevies was: ·van werken ga je niet dood', 
en ze voegde zelf de daad bij het woord. Het 
tragische verlies van haar eerste echtgenoot brak 
haar niet. Zij ging door voor haar gezin, ook onder 
barre omstandigheden tijdens de oorlog in 
Rotterdam. Zelfs toen had zij nog oog en hart voor 
de nood en het leed van de buren. 
·van delen wordt je nooit armer." zei ze dan. Onze 
goede moeder was als een rivier die overloopt van 
leven. Aan dit levende water mocht je je laven èn 
zij schonk vruchtbaarheid vanuit haar overvloed. 
Zij vertoefde graag thuis. haar eigen haard was 
goud waard. Aan dat vuur kon je warmte opdoen 
voor de kilte van alle dag. 
Langzaam moest zij haar leven loslaten. Haar 
krachten raakten op al bleef zij alles volgen wat de 
moeite waard was. Haar strijd was gestreden. 
Midden op een lentedag, toen de zon hoog aan 
de hemel stond werd zij opgenomen in God's 
Licht. Zij leefde niet voor zichzelf. maar was er 
voor de ander. Zo straal je iets van God uit naar je 
leefwereld. Goede moeder en oma, vaarwel en tot 
weerziens. Uw leven bliJft ons inspireren en zet 
ons aan tot daadkracht. 

Wij danken U voor uw aanwezigheid en uw 
medeleven na het overlijden van onze lieve 
moeder. oma en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein· en achterklemkindoren 




