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tn de "zaal" op Verduynen had moeder haar
vaste plaats. Ze was altijd thuis, op haar konje altijd rekenen. Zij was de drijfveer en de
kurk van dit g.rote gezin. Belangrijke beslis-
singen en oordelen werden steeds door haar
getoetst en haar scherpe kijk op mensen en
z?ken dwongen steeds grote bewondering af.
Zij was een krachtige persoonlijkheid, stèeds
strevend naar de grootst mogelijke rechtvaar-
digheid en openheid
Zo kort na vaders heengaan heeft het God
behaagd U tot Zich te roepen. De kracht om
te leven ontvlood U toen Uw aardse steun
en toeverlaat U niet langer vergezelde op Uw
levenspad.
Tè groot was de onderlinge band tussen de
ceder en de eik, niet in elkaars schaduw
groeiend, maar toch krachtig als twee een-
heid, elkaar steunend bij storm en ontij.
Fier zullen wij Uw grenzeloze opofferingsge-
zindheid als voorbeeld voor ogen houden.
Onze kinderen zullen wij trots vertellen hoe
hun Oma, onze moeder, zich door àlle pro-
blemen heensloeg. Kindersterfte, oorlogshan-
delingen, gijzeling, het weer opbouweh van
een in de fleur van haar leven vernield toe-
komstbeeld; dit alles heeft ze overwonnen met

een geestkracht en toch zachtmoedigheid dat
wij méér dan trots op haar zijn.
Slechts zij die haar van zo nabij beleefden
als wij kunnen haar enorme kracht bevroeden;
anderen was het vaak niet gegeven dit te her-
kennen.
Graag hadden wij U nog lange tijd bij ons ge-
houden, maar de God van hemel en aarde,
van leven en dood heeÍt anders beschikt.
Moeder geef ons de kracht Uw mooie voor-
beeld steeds te kunnen volgen.
Kinderen bidt voor mij opdat wij allen eens
weer verenigd zullen worden.

Onze Lieve Vrouw van Schilberg,
bid voor allen die nu bedroefd zijn !

Voor Uw blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden van moeder, betuigen wij U
onze oprechte dank.

De Plechtige Zeswekendienst wordt gehouden
in de kerk van de H. Landricus te Echt, op
zondag 18 december 1983 tijdens de Hoogmis
van kwart voor tien.


