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ln dankbare herinnering aan ven wist zij met haar kinderen een sterke band te
vlechten van wederzijdse liefde en dankbaar-
heid; niemand van hen heeft haar ooit onnodig
alleen gelaten. Zo was het jaarlijkse weerzien
met hen die van verre moesten komen aanvlie-
gen, een feest waarop zij zich maanden van te
voren verheugde, een band gesmeed uit paarlen

van goedheid en tedere zachtheid.
En deze goedheid bleef niet beperkt tot het ge-
zin. Waar zij kon daar stond zij klaar, omdat zij in-
tuitief aanvoelde dat mensen elkaar altijd nodig
hebben, willen zij in een menselijke maatschap-
pij kunnen Ieven. Het was een goedheid die
tenslotte gevoed en gedragen werd door een
sterk geloof, waarin zij ook de kracht vond, offi
het verdriet te verwerken van het al te vroeg
heengaan van haar enige zoon en oudste doch-

'ler. Zo kwam haar leven in de dood en de vrede
van God tot voltooiing. Ons rest de herinnering
en de dankbaarheid. ln de vrede van God zal zij
veilig en geborgen de laatste rust vinden.

Namens de familie hartelijk dank voor Uw mede-
leven bij het overlijden en de crematie.

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 6 de-
cember a.s. om 10.00 uur in het verzorgingste-
huis "De Dormig".
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Geboren te Eijgelshoven op 4 januari 1899,
overleden te Kerkrade in de gezegende leeftijd

van 88 jaar op 29 oktober 1987.

Toen enkele jaren geleden haar man stierÍ, kwam
de stilte van de ouderdom over haar. Zij zat aan
het raam, keek naar buiten en was tevreden. Dat
was het langzaam naderkomend einde van een
rijk gevuld leven.
ln haar gezin, dat opgroeide in de schaduw van
de mijn-industrie, werd gewerkt, niet alleen om
brood voor de vele kindermonden, maar ook om
alleen of samen met vader in muziek het alle-
daagse leven omhoog te tillen. ln haar lange le-


