


Dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA MARGARETA JOSEPHINA 
WEKKING 

echtgenote van Johan Punte. 

Op 20 maart 1933 werd zij geboren. 
Op 11 februari 1995 is zij overleden. 

Femmie; moeder; oma. 
Het levensbeeld dat jij in ons achterlaat is 
eenvoudig en groots. Jij was er, altijd, voor je 
man, kinderen en kleinkinderen. Jij hebt ons 
geleerd wat ware liefde is, niet jezelf zoeken, 
niet zelf vooraan staan. 
Jij hebt ons ook geleerd hoe je moet omgaan 
met verdriet en pijn. Je was nog maar negen 
jaar toen jouw vader in de oorlog werd weg
gevoerd en niet meer terug kwam. Je hebt 
gezocht naar zijn laatste rustplaats, Je hebt 
die niet met zekerheid gevonden. 
De grootte van het gezin en het be~_rijf dwong 
jouw moeder opnieuw te trou_vven; JIJ was heel 
jong al de oudste, waardoor JIJ mede voor het 
gezin zorg moest dragen. 
Jij hebt ons ook geleerd wat geluk en vrede 
betekent; in je huwelijk met Johan; door Je 
wijze lessen aan je kinderen. Zij zullen die 
bewaren en doorgeven aan jouw kleinkinde
ren. Bovenal heb je ons geleerd hoe je lijden 

moet aanvaarden en moet leven met de dood 
voor ogen. 
Tijdens jouw fatale ziekte heb je het je huis
genoten, je kinderen, familie en allen die 
kwamen, gemakkelijk gemaakt. 
Dankbaar was je voor iedere goede dag, voor 
iedere attentie, dankbaar vooral voor de hulp 
en bijstand van Johan en je kinderen. 
Jij hebt ons deze harmonie meegegeven. 
Het onwankelbaar geloof in Jezus Christus 
en zijn moeder Maria heeft jou de kracht 
gegeven om in de zware en bittere uren stand 
te houden. Femmie, jij hebt ons zo vaak be
dankt voor wat we deden; wij danken jou voor 
je voorbeeld van geloof en wijsheid, voor jou 
aanvaarden van tegenslag, verdriet en pijn. 
Het beeld van jou zal in ons geschreven 
blijven. Wees nu voor altijd gelukkig in het 
huis van de Vader van Jezus. 

Wij danken allen die meeleef_den de laatste 
maanden, wij danken allen die de moe1l1Jke 
gang vandaag met ons meegaan. 

Neem dit geschreven beeld met aan de ach
terkant het huis waarin zij gelukkig is geweest 
mee als teken van onze dank. 

Johan, 
kinderen en kleinkinderen. 


