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Na een langdurig smartelijk ziekbed is onze lieve 
vrouw en zorgzame moeder toch nog vnj on
verwachts van ons heengegaan. Juist in haar 
ziekte hebben we haar kunnen bewonderen om 
haar kracht en haar grootheid. Ondanks de voor
durende pijnaanvallen, klaagde zij nooit. Het is 
toch niet anders, zei ze dikwijls. En heel moedig 
heeft zij haar kruis gedragen, daarbij liefdevol 
gesteund door haar man en haar dochter, die niet 
van haar ziekbed weken en al hel mogeliJke 
heben gedaan om haar lijden te verlichten. 

Moeder was een diepgelovig mens. God stond 
werkeliJk boven alles in haar leven. God beheerste 
heel haar denken en doen. Graag ging zij naar de 
kerk en heeft daar heel wat afgebeden. Met grote 
Godsvrucht ontving zij dikwijls op haar ziekbed de 
H. Communie en daaruit putte zij de kracht om 
zich geheel over te geven aan GOds H. Wil en zo 
dapper met Chistus haar eigen kruis te dragen. 

M oederwas ook een zorgzaam mens. Alles regelde 
zij. alles hield zij in de gaten, alles moest in de 
puntjes verzorgd zijn. 

Daarnaast had zi1 alle aandacht voor anderen. 
Voor iedereen stond zij klaar. iedereen kon altijd 
een beroep op haar doen en iedereen wist zij met 
hartelijke gastvrijheid te ontvangen·. 

Moeder was ook een flinke, kordate vrouw. Zij 
ging nooit bij de pakken neerzitten. Met een groot 
doorzettingsvermogen en wilskracht wist zij weer 
heel gauw op de been te komen, nadat zij een 
prothese had gekregen. Want zij wilde weer zelf
standig zijn en niemand tot last 

Moeder hield ook van het leven. Haar grote 
vreugde vond zij wel in de uitstapjes met haar man 
naar alle mogelijke plaasten in Nederland. Ook 
handwerken, borduren en kaartspelen boden haar 
veel ontspanning. 

Nu is moeder voorgoed van ons heengegaan, 
maar ook at is zij lichamelijk van ons gescheiden. 
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 na haar pijn en lijden een eeuwige 
vrede en vreugde gevonden heeft. Met Christus 
heeft zij geleden, daarom zal zij ook met Christus 
verrijzen. 

Voor Uw belangstelling en het medeleven betoond 
bij de ziekte en na het overlijden van mijn onver
geteli1ke vrouw. onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 
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