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* 13 ÍebI:ari 1954 le Kerkrade.
t 24 mei 1976 le Leiden.

Een grole verslagenheid heeÍt zich
meesÍer gemaakl van allen, die haar
van nabij gekend hebben. De eerste
reactie op haar plolselinge heengaan
is: ,,Dal kan nief waar zijn!" lmmers
daags levoren was ze nog lhuis om de
verjaardag van haar moeder le vieren!
Wij hebben er geen woorden voor:
zo iong en zo onverwachl. Zij laaÍ een
qrole leegle achÍer in hel leven van
haar ouders, haar broer en verloofde,
een onzegbaar verdriet om dit wrede
aÍscheid.
Naast de droeÍheid zijn er zovele
dankbare herinneringen aan haar, die
wij mel ons meedragen: thuis was zij
allent en behulozaam voor haar
huisgenoten "n'uoor 

de bezoekers van
de zaak. ln Leiden, waar zii op heÍ

Sl. Maarlen-lnsliÍuul als groepsleidsler
werkzaam was, was zij zeer gezien om
haar kollegialiÍeiÍ en haar voorlreÍÍelijke
inzel in de groep. De meisjes, die aan
haar leiding warén toeverlrouwd
vonden bij haar veel vriendschap en
begrip. Niemand deed levergeeÍs een
beroep op haar hulp, SleeCs sÍond zij
voor àndèren klaar, misschien zelís
len kosle van haar gezondheid,
God, onbegrijpelijker dan ooil komÍ U
ons voorr ver van ons vandaan! U laal
ons achler in droeÍheid en met
lalloze vragen. Toch wagen wij lot U
ie bidden in gelooÍ en lwiiÍel Íegelijk.
Laal Miriam voorlleven bij U en beloon
haar om alles wal zij voor ons deed.
GeeÍ haar de vrede en de rusf, die
zij zich zelÍ nauwelijks gunde. Heel de
wonden, die geslagen ziin bii hen, clie
haar hel hardst zullen missen, en geef
dal wij omwille van haar dood dieper meÍ
etkaar verbonden moqen zijn. Amen.

Allen, die ons in deze moeiliike dagen door
hun medeleven en gebed lol sleun zijn geweest
en die Miriam de laalste eer hebben bewezen,
danken wii harteliik. Mogen wij ook in de loe-
komst op irw gebed en hulp blijven rekenen.

FAMILIE KALLEN.BOYMANS

De plechtige zeswekendiensi zal worden ge-
houden op zaterdag,3 juli a.s. om '10.00 uur,
in de St. Lomberluskerk íe Kerkrade.
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