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Wij zijn allemaal diep geschokt, dat Henny zo plotse· 
ling van ons is heengegaan. We kunnen nog niet 
begrijpen, dat we haar hier nooit meer terug zullen 
zien, en we zijn geneigd om met Christus uit te 
schreeuwen: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij 
mij verlaten? Misschien dat we ook de kracht mogen 
ontvangen om met diezelfde Christus te kunnen 
zeggen: Heer, niet mijn wi l geschiede, maar de Uwe. 
We zullen Henny erg missen. 
Zij was een heel goed mens, maar bovenal een lieve 
moeder. Altijd stond zij uit te kijken, dat haar kinderen 
uit school thuis kwamen. Dan had ze altijd alles al 
klaar staan voor hen. 

Voor kinderen had zij alles over. Daarom heeft zij ook 
lang als leesmoeder de kinderen op school geholpen. 
Zij was een heel eenvoudig mens, die nooit een 
slecht woord van een ander kon zeggen, maar alti jd 
naar het goede wist te kijken. Zij kon niet tegen ruzie 
en onenigheid en deed alles om de vrede te bewaren. 
Zij had eigenlijk voor zichzelf niets nodig, en was met 
alles tevreden. Het liefst was zij thuis. Bij ti jd en wijle 
deed zij graag breien en naaien. Ook ging zij graag op 
familiebezoek en hield zorgvuldig de verjaardagen 
bij . Haar grootste ontspanning vond zij wel op de 
camping. Daar kon zij wat fietsen en wandelen, en 
daar in de natuur voelde zij zich het beste thuis. 
Henny was ook een zeer gelovig mens. Vooral de 
jongerenmissen spraken haar erg aan, en daarom 
zou zij daar nooit ontbreken. 
Nu is Henny voorgoed van ons heengegaan, en met 
haar is een lief en zacht en teder mens voor ons ver· 
dwenen. Maar ook al is Henny lichamel ijk geschei· 
den, geestelijk blijven we heel innig met haar ver· 
bonden. 
We blijven in onze gedachten bij haar, we blijven haar 
dankbaar voor al het goede dat we van haar mochten 
ontvangen, en we geloven dat zij nu in God een 
eeuwige rust en vrede gevonden heeft, die zij hierop 
aarde misschien niet heeft kunnen vinden. 

Voor uw warme en harteli jke blijken van medeleven 
bij het overlijden van onze lieve vrouw en zorgzame 
moeder, danken wij u hartelijk. 
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