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Geboren 30 januari 1898 te Gemert. 
Overleden 21 oktober 1993 te Heeze. 
Na de uitvaartdienst op 25 oktober 1993 in de 
parochiekerk van de H. Lucia te Mierlo-Hout 
hebben wij haar begraven op het kerkhof aldaar. 

Bevrijd en vredig is ze gestorven, ons genegenheid 
nalatend en haar persoonlijkheid als een kostbare 
erfenis. 

Tegenslagen, verdriet en dood kwamen haar tege
moet reeds op jeugdige leeftijd. Maar ze werd er 
nooit in meegezogen. Toegerust met een doorzet
tingsvermogen heeft ze een kwaliteit van leven 
getoond, die wonderbaarlijk is, grensoverschrij
dend. Ze was een mens in harmonie met zichzelf 
en in evenwicht met wat haar overkwam. Zo 
overleefde zij zes van haar kinderen. Wie zich 
waarderend over haar uitliet werd bevestigd: "ik 
heb het ook altijd alleen moeten doen na de dood 
van mijn man!" 

Een zorgzame moeder die wist wat verantwoor
delijkheid was: "niet klagen maar aanpakken!" 
Naar haar kinderen en kleinkinderen altijd meele
vend meteen grote en brede belangstelling én met 
begrip voor hun verantwoordelijkheid. Ander
mans zaken hield ze voor zich: "Daar bemoei ik me 
niet mee!" 

In gezelschap vond ze haar vertier; ze kon genie
ten van kaart spelen tot het licht in haar ogen 
doofde. Van de nood maakte ze een deugd: en 
werd een betrouwbare hulp bij het kienen in het 
Nicasiushuis, te Heeze. 

Altijd goed gehumeurd: ze vroeg weinig voor 
zichzelf en spaarde om te delen. Tot het uiterste 
heeft ze gegeven, tot het uiterste heeft ze gekre
gen: liefde en hartelijkheid omhelzen elkaar. Het 
was fijn bij haar op bezoek te komen, altijd gedul
dig, soms een traan van ontroering of een dankba
re herinnering. 

Een hartelijke en vriendelijke vrouw, waardig 
gebleven tot het einde. In geloof en vertrouwen 
heeft ze geleefd: "Als je gehoopt hebt en je ver
wachtingen worden niet vervuld, ga dan door met 
hopen!" (Talmoed) 

Zij verdient een ereplaats "in de nieuwe hemel en 
aarde, waar God met zijn mensen woont." 
(Apoc21) 




