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Ter herinnering aan 

DORA ADEMA-VAN WESTERLAAK 
(THEODORA THERESIA) 

weduwe van 

BERTUS ADEMA 

Zij werd geboren te Apeldoorn op 26 Juh 1914 
Zij overleed op 4 januari 1990 eveneens te Apeldoorn 
De gezongen uitvaart en crematie van haar vonden 
plaats te Apeldoorn en Arnhem op 8 januari 1990. 

Zij was een markante vrouw. die zich duidelijk deed 
gelden. Voor haar betekende het leven vooral klaar
staan voor anderen. helpen en zorgen. daar aanwezig 
z11n waar mensen Je nodig hebben Zij had daarvoor 
een warm hart en een sterk sociaal gevoel 
In moe1ll1ke tijden was z11 voor haar familie en directe 
omgeving een steun en toeverlaat. Z11 kon goed orga
niseren en gebruikte daarb 11 al haar mogelijkheden om 
anderen van dienst te z11n. Haar levensdev1es was: 'BiJ 
mensen met verdriet moet je z11n. b 11 mensen met 
plezier komen ze vanzelf wel'. Samen met haar man 
heeft ze aan dat motto jarenlang inhoud gegeven. 
zodat velen er nog dankbaar voor z11n. 
NatuurhJk was ZIJ geen heilige. Ze had ook haar 
schaduwkanten. Zo kon ze je op een sltmme manier 
naar haar hand zetten. Ze hield ervan allerlei zaken te 
bedisselen en duldde daarin geen tegenspraak. Ze kon 
erg zwart-wit denken met we1n1g ruimte voor nuance-

nng En haar ogen konden dwingen. Maar tegelijk wist 
ze ook op pos1t1eve manier mensen aan zich te binden. 
door haar belangstelling en meeleven en door haar 
betrokkenheid te laten blijken 1n hun levens of gezins
omstandigheden. Zij waardeerde het als mensen haar 
trouw bleven bezoeken en heten merken dat ze haar 
mochten 
Jammer genoeg nam haar leven een 1ngnJpende 
wending toen haar man, Bertus. vr1J plotseling over
leed. Leek zij tot dan toe een sterke en redel11k zelfstan 
dige vrouw. het was alsof er vanaf dàt moment weinig 
meer van overbleef In korte t11d kw11nde ze helemaal 
weg. Ze verloor alle levenslust en interesse. d ,e zev66r 
die t1Jd toch zo volop had. Zo kwam het sterven voor 
haar als een bevrijdende overgang naar rust en een 
nieuw leven. 
WiJ bhJven haar gedenken met respect en dankbaar
heid voor alles wat zij ons heeft gegeven 
Moge zij in Gods liefde voor altijd geborgen z1Jn. 

Onze hanelijke dank gaar wr naar allen die onze heve 
moeder nabij Zl/n geweest Wij danken U voor her 
medeleven en voor de betoonde belangsrellmg bij 
haar wrvaan en cremaue. 

Apeldoorn. januan 1990 

Trudy en Jan 
Henk en Yvonne 
Tmeke en Elleke 




