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Ter nagedachtenis aan 

Ingrid Maria Bernadette Wolbers 

Zij werd geboren op 7 augustus 1958 
te Albergen . Tijdens haar leven als jong 
meisje kwam er een kentering, 'n veran
dering: van tijden dat voor haar alles on
zeker en duister was en dan weer dagen 
vol licht en warmte en zekerheid. In deze 
situatie heeft haar leven plotseling zijn 
einde gevonden op 10 juni 1984. Na de 
plechtige uitvaartdienst in de parochie
kerk van Albergen op 14 juni is haar 
lichaam daarna gecremeerd. Daarmee 
hebben wij haar volledig overgegeven in 
de handen van de levende God. 

Een mensenleven is zo wonderlijk, zo onbegrij
pelijk. jaar in jaar uit, dag in dag uit beweeg je 
je tussen mensen en dingen , Sommige dagen 

schijnt de zon en weet je niet waarom. Je bent 
tevreden. Je Ziet de mooie en goede kanten van 
het leven. je lacht, je danst, je dankt. Je werk 
gaat vlot . iedereen is vrienoelijk tegen je. Je weet 
niet waarom. Misschien heb je goed geslapen. 
Misschien heb je een goede vriend geVonden en 
voel je je geborgen . Je zou de tijd van vrede 
en diepe vreugde altijd willen laten voortduren. 
Maar ineens verandert alles. 't Is alsof een hevige 

zon de wolken aantrekt. Er komt een soort 

droefheid over je, die je niet kunt verklaren. 
Je ziet dan alles zwart. Je denkt dat de anderen 
niets meer van je moeten hebben. Je zoekt in 
een kleinigheid 'n reden om te kunnen klagen, te 
kankeren, jaloers te zijn en verwijten te maken. 
Je denkt dat dit zo zal voortgaan, dat deze stem
ming niet meer zal wijken. En je weet niet waar
om . Misschien ben je moe. Je weet het niet. 
Waarom moet het zo zijn? Omdat de mens een 
stuk "natuur" is met lente- en herfstdagen, met 
warmte van de zomer en de kou van de winter . 
Om dat de mens het ritme van de zee volgt: 
eb en vloed. Om dat ons bestaan een voort
durende repetitie is van leven en sterven. 

Wij danken u van harte, voor uw blijken van 
oprecht medeleven bij het overlijden van onze 
dochter, zus, schoonzus en tante. 

FAMILIE WOLBERS 

Albergen, juni 1984 


