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Rust nu maar uit, je hebt Je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedig mens gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden 
en wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

We kunnen gerust zeggen: een lief en vroom, maar 
ook een dapper en moedig mens is van ons heen· 
gegaan. 
Zij was echt een mens, die ondanks al haar ellende, 
nooit aan zichzelf dacht, maar altijd leefde en bezorgd 
was voor anderen. 
Voor de ziekte haar zelf trof, was zij altijd erg begaan 
met het lot van de zieken. Trouw heeft zij die altijd 
bezocht en alleen al door haar blijmoedige aanwezig· 
heid die mensen moed en kracht gegeven. Ook de 
bejaarde ooms en tantes konden altijd rekenen op 
haar medelevende belangstelling. 
Toen zij zelf ziek werd en min of meer blijvend invalide, 
toen kwamen haar prachtige karaktereigenschappen 
pas echt tot volle ontplooiing. Met bewonderens· 
waardig geduld heeft zij haar ziekte gedragen, met al 
haar kracht heeft zij gestreden om weer zo optimaal 
mogelijk te kunnen functioneren. Daardoor heeft ziJ 
toch nog een heel mooi leven gehad. 
Het feit alleen al, dat zij bij haar man en kinderen kon 
blijven, was voor haar al meer dan genoeg. Maar 
daarnaast had zij een uitgebreide vnendenknng. Bijna 
altijd was er wel iemand op bezoek. En dan werd er 
gekaart of gewoon maar gezellig gepraat. 

Was het bezoek weg, en was het dan weer wat rustig 
en stil, dan waren dat de momenten om te bidden. 
Moeder was inderdaad een diepgelovig mens. Ze had 
een onbeperkt vertrouwen in de H. Gerardus en 
Clemens Hofbauer. Bijna altijd brandde er wel een 
lichtje voor de een of andere intentie. En we mogen 
zeggen, dat juist dat onwankelbare geloof haar die 
diepe warmte en blijmoedigheid geschonken heeft 
Nu is moeder voorgoed van ons heengegaan. Maar we 
zullen bewaren de onuitwisbare herinnering aan een 
lieve vrouw, een zorgzame moederen schoonmoeder, 
een fijne oma en een allerliefste dochter. 

Voor Uw warme en hartelijke blijken van medeleven 
tr1dens haar ziekte en begeleidend naar haar laatste 
rustplaats on,e oprechte dank. 

Fam. P. van Ballogooy 
en Oma 




