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Op 1 april 1897 werd zij geboren in Deurningen. Na een 
korte ziekte is zij, gesterkt met de ziekenzalving, op 16 
november 1994 thuis overleden. 
Na een plechtige Uitvaartdienst is zij begraven op 19 
novemberd.a.v. op het parochiële kerkhof te Deurningen. 

Als moeder een li#spreuk had moeten kiezen, dan was het 
vast "Ora et Labora" geworden: bid en werk. Drt waren de 
twee peilers waarop haar leven rustte. Met haar grote 
gezin van ett kinderen bleef er ook weinig tijd voor plezier
tjes over. Zeker wanneer je je bedenkt dat het toen 
crisistijd was en daarna de oorlog urtbrak. 
Met haar sterke wil en geest is ze tot het laatste toe 
betrokken gebleven bij huis en bedri#, 
Grote tegenslagen in haar leven waren allereerst het 
verlies van haar jongste kind Marietje en later in 1956 het 
onverwachte overlijden van haar zoon André, de priester
student. 

Haar verdriet verwerkte ze in stilte met gebed. Dat ze 
veerkracht had, blijkt uit haar aanpassingsvennogen zich 
thuis te voelen in het nieuwe huis, na ruim 50 jaar lief en 
leed te hebben gedeeld met vader in zijn geboorte huis. 
Met vreugde denken we terug aan de feesten die ze gaf 
bij gelegenheid van haar90e en 95e verjaardag. Wat was 
ze toen flink en wat genoot ze ervan op zo ' n dag in het 
middelpunt te staan van haar familie , buren en bekenden 
mooi gekapt en gekleed. Dat was de enige luxe die ze zich 
pennrteerde: van kindsaf wilde ze er attijd goed urtzien als 
er wat bijzonders was. 
Zondags had ze graag de familie om zich heen. Hoe groot 
deze ook werd, het was haarnooit te druk. Heel attent lette 
ze op dat dan niemand iets tekort kwam. 
Veel zorg en steun kreeg ze van Theo en haar dochters, 
die haar met de huishouding hielpen en haar later ook 
verzorgden, toen ze drt zett niet meer kon. 
Vandaag hebben we afscheid genomen van een moeder, 
oma en overgrootmoeder, die klaar was voor een ont
moeting met haar hemelse Vader en een weerzien met 
haar man. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder, zeggen wij u harte
lijk dank. 

Haar dankbare kinderen. 


