
Een moeder is liefde, 
een moeder is geborgenheid. 
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Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
van het Dr. Ariënshuis namen we op 30 oktober 

afscheid van haar. 

Onze goede moeder en lieve oma was een gees
telijk sterke vrouw, gelouterd door de vele be
proevingen in haar leven. 
Haar moeder stierf toen ze 3 jaar was. 
Op 9 jarige leeftijd kwam de zorg voor het huis
houden grotendeels neer op haar. 
Omstandigheden dwongen haar pas later in het 
huwelijk te treden. 
Mét vader heeft ze heel hard gewerkt in finan
cieel heel moeilijke omstandigheden. 
Ze heeft zichzelf totaal weggecijferd opdat het 
haar kinderen aan niets ontbreken zou. 

Ook in de ziekte die haarzelf en haar twee kinde
ren trof toonde zij zich de sterke vrouw, die uiter
lijk nooit haar blijmoedigheid verloor, maar die bij 
de voortdurende tegenslagen bleef proberen er 
alles van te maken wat mogelijk was. 
Het waren de kleine dingen die haar vreugde 
bezorgden en intens heeft ze genoten van haar 
kleinkinderen. 
Heel tevreden in het Dr. Ariënshuis mocht haar 
geluk ook daar niet lang duren: ze werd ernstig 
ziek. 
Ook het bericht van haar naderende levenseinde 
aanvaardde zij als altijd met berusting en over
gave. 
Zo heeft zij op een bewonderenswaardige wijze 
haar christen-zijn gestalte gegeven, zich altijd 
spiegelend aan het geloof en de dienstbaarheid 
van dé Moeder-bij-uitstek: Maria. 
Mét Maria kon zij zeggen: 
"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede 
naar Uw woord." (Le. 1, 38) 
Evenals Maria heeft ook zij vaak onder het kruis 
gestaan: nooit moedeloos, steeds vol overgave. 
Maria zal haar nu zeker óók binnen leiden in 
Gods heerlijkheid. 
Moge zij daar voor ons allen een voorspraak zijn! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan onze goede moeder en lieve oma 

Kinderen en kleinkinderen. 




