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Wij hebben op Goede Vrijdag 10 april afscheid van haar 
genomen 1n de St. Plechelmusbasiliek en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustplaats. 

WiJ missen onze moeder en oma nu al. Toch hebben wij 
vrede met haar heengaan. Zo was het voor haar immers 
geen leven meer. Niet meer kunnen zeggen wat Je wilt. 
Overgeleverd zijn aan de zorg van anderen, hoe goed 
ook. Ondanks het gemis, 1s het goed zo. Moeder heeft 
nu rust. Samen met vader mag zij nu genieten m Gods 
Jicht en liefde. Het afscheid samen is meer dan goed 
geweest. Moeder blijft in onze hennnenng voortleven 
als een hardwerkende vrouw, die samen met vader de 
zaak heeft opgebouwd. 
Echte pioniers. met veel lef en doorzettingsvermogen. 
H•J had een commerciele neus en zij had een groot ge
voel voor perfectie. Alles moest goed zijn en de klant 
was koning. Toen vader te kampen kreeg met ziekte, 
nam z11 het heft in handen, gesteund door Hans 

Moeder had de gave te kunnen geven. Altijd probeerde 
ze vader en ons te beschermen. Ze cijferde zich maar al 
te vaak weg en kwam er zo zelf wel eens aan tekort. 
Over gevoelens werd amper gesproken. Ook niet toen 
ZIJ alleen kwam te staan. Zij wilde alles alleen, in de stilte 
van binnen verwerken: haar vragen, haar verdriet. Het 
maakte haar soms depressief en in zichzelf gekee'd. 
Onze moeder was zeker ook een 'chique' oma. Zij hield 
van verzorgd en mooi. Ze was hartelijk en warm voor 
haar omgeving. Zij dwong dan ook in brede kring respekt 
af. Het was echter of ze dat zelf met goed zag en aan· 
voelde; zij die zo veel te geven had, kon daar op haar 
manier van genieten. 
Het plotselinge heengaan van Hans was een slag. Haar 
grote verdriet dat haar bij tijd en wijle overspoelde, pro· 
beerde z11 te verwerken via mooie muziekstukken. Zo 
kon ze uiten wat op andere w11ze bi1na niet te uiten was. 
Het maakte haar ook milder. Ze kwam beter aan zich· 
zelf toe. Op 'de Me11bree' was het gezel hg en goed. Toen 
de deur van haar huis voorgoed gesloten werd, sloot ze 
ook min of meer haar leven af. Moge onze moeder en 
oma onder de hoede van ons aller moeder Maria. in Gods 
nabi1he1d, nu rusten in vrede. 

Moeder. .. oma ... bedankt voor alles. 

Graag willen w11 u harteliJk danken voor al uw blijken 
van belangstelling en meeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 




