
In dankbare herinnering aan 

Maria Helena Hermanle van der Velden 

geboren 15·8·36 
overleden te Sneek 30 april 1984 
laatst wonende te Balk 
echtgenote van Johannes Bloemhof 

Maria was een kleine bescheiden vrouw 
die niet graag op de voorgrond trad. 
Met z'n drieën, Jo, Yvon en Marie vorm· 
den ze een drietal dat samen de hoog
te· en dieptepunten van het leven deel· 
de. Eerst in het Limburgse, later in het 
Friese land. Ze trokken er veel op uit 
en ze genoten van de ongecompliceerd
heid, de schoonheid en de eenvoud van 
planten en dieren. Zo zou ook het leven 
moeten kunnen zijn. 
Die sfeer droeg ze om zich: een opge
wekte en spontane vrouw, die steeds de 
zonzijde probeerde te zien. 
Ze was het zonnetje in huis en probeer
de de moed erin te houden, vooral toen 
ziekte het gezin in moeilijkheden bracht 
materieel en ook geestelijk. 
Hoewel ze er tegenop zag naar het 
noorden te vertrekken, voelde ze zich 

later in Balk goed thuis. 
Het contact met de kerk ging verloren. 
De veranderingen in de liturgie maakten 
het haar moeilijk God in de kerk te 
vinden, ze zocht andere wegen, maar 
liet het geloof van haar vaderen nooit 
helemaal varen. 

Haar levensavond viel te vroeg. Een slo
pende ziekte verbitterde haar leven, 
zonder dat iemand die verschrikkelijke 
oorzaak kende. 
Wit werd zwart en haar levensvreugde 
verkeerde in droefheid en grote ver
moeidheid, haar huwelijk leek zelfs te 
gronde te moeten gaan. 
De laatste weken, de "avondstond"' 
viel de stilte in haar leven, maar de 
trouw van haar man en haar dochter in 
het ziekenhuis zal ze, langzaam verzin
kend, geweten en gevoeld hebben. 

Moge Maria nu wonen in het eeuwige 
licht, ,.het licht zonder avond", op de 
plaats waar geen pijn is, geen verdriet 
maar enkel vrede. 

"Moge uw liefde voor elkaar een steun 
zijn bij mijn heengaan". 




