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Zij werd op 30 april 1920 geboren in 
Beckum. Na een langdurig ziekbed 
is zij op 27 maart, In de morgen van 
de tweede Paasdag 1978 gestorven 
We hebben haar lichaam te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof in Beckum 
op 30 maart 1978. 

Bedroefd, maar met een dankbaar hart ne
men we afscheid van mijn vrouw, onze moe
der en oma. We hebben het al lang zien 
aankomen, maar nu ze er werkelijk niet meer 
is, missen wij haar erg. Voor iedereen wllde 
ze graag klaar staan en belangstelling heb
ben, zelfs nog op haar ziekbed kon ze met 
het leed van mensen meeleven. Haar gezin 
was haar alles en dat was ook haar grootste 
zorg. Ze vond dat ze haar nog zo nodig had
den. Graag wilde ze nog bij het gezin blijven 
tot Iedereen op de plaats was. Maar "als 
God het anders wil, dan Is het ook goed , 
zei ze. .,Als ik maar thuis mag blijven om 
daar te sterven". Moedig heeft ze haar lij-

den gedragen, vol dankbaarheid voor alle 
goede zorgen en attenties van iedereen. Tot 
de laatste dagen bleel ze overal belangstel
ling voor houden. De sport had nog haar 
warm hart. 
Door haar geweldig geloof wist ze alles te 
dragen. Het heeft voor haar veel betekend 
dat ze op 2 Januari het sacrament van de 
zieken mocht ontvangen temidden van haar 
hele gezin en waar iedereen met haar deelde 
In het breken van het brood door samen ter 
kommunie te gaan. 
Toen haar krachten op waren, had ze maar 
één wens meer : op Pasen te mogen sterven, 
,.samen met Christus naar de hemel te gaan". 
Paaszaterdag heelt za afscheid genomen van 
haar kleinkinderen. In volle overgave Is zij 
gestorven. Haar wens is vervuld Wij mogen 
erop vertrouwen dat zij nu uit haar lijden 
verlost is en mag leven met haar verrezen 
Heer, van wie ze alles verwachtte en met wie 
ze In hechte verbondenheid leefde. Zij zal 
daar voor ons blijven zorgen door haar voor
spraak bij God. We zeggen· Het is volbracht. 
Leef nu voor eeuwig in de vrede van God. 

Allen die met de ziekte en het sterven van 
mijn vrouw en onze moeder hebben mee
geleefd, zeggen wij heel oprecht dank. 

Familie Wielens. 




