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JOHANNES FRANCISCUS VAN DE POL 
Zij werd geboren op 22 maart 1896 in Boven
Leeuwen en overleed op 8 augustus 1981 in 
Tiel, voorzien van 't H. Sacrament der zieken. 
Haar uitvaart en begrafenis vonden plaats op 
12 augustus 1981 in de parochiekerk van de 
H. Willibrordus te Boven-Leeuwen, waarna zij 
te rusten werd gelegd op de r.k. Begraaf-

plaats te Boven-Leeuwen. 

t 
Zacht en vrij plotseling is Moeke van ons 
heengegaan. Daar zijn we nu wel bedroefd 
om, maar eigenlijk ziJn we alleen maar sti l en 
dankbaar, dat we haar zo lang mochten heb
ben. 
Ze was een kleine vrouw, maar een moeder 
met een zeer groot hart. Ze was letterlijk en 
figuurlijk het middelpunt, waar al les om 
draaide en die haar moederliefde en zorg tot 
't laatst toe bleef uitstralen naar haar man, 
kinderen en kleinkinderen. Het leek wel of 
haar liefde steeds groter werd, naarmate de 
kring van haar kinderen en kleinkinderen 
groter werd. Voor leder van ons had ze een 
intense belangstelling en om haar kinderen 
te bezoeken, was haar geen moeite en reis 
te groot. Maar haar eerste zorg en l iefde ging 
steeds uit naar haar man, met wie ze acht
en vijftig jaren lief en leed heeft gedeeld. 
Ze was een diepgelovige vrouw, die In God 
altijd weer de genade en de kracht vond, die 
ze zo nodig had in haar groot gezin. 

Dierbare man, ik dank je voor je werk en je 
liefde voor mij en onze kinderen. Jij was al
tijd de grote en sterke steun in m'n leven. 
Dierbare kinderen, ik dank jullie voor je goed
heid en saamhorigheid onder elkaar. Be
waart deze goede geest, zoals we die thuis 
altijd gekend hebben. 
Dierbare kleinkinderen, jul lie waren mijn 
grootste trots. Ik dank jullie ook voor alles, 
wat jullie mij aan liefde en vreugde hebben 
gegeven. 
Moge God jullie in gezondheid en liefde voor 
elkaar bewaren. 

t 
Voor Uw gebed en medeleven bij het over
l ijden van Moeke en Oma, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

FAMILIE VAN DE POL 

Beneden-Leeuwen, 12 augustus 1981 




