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Ma zal in onze herinnering btijven voorileven
als een persoonlijkheid met witskracht en
d oo rzetti n gsvermogen.
Met een zeer grote bezorgdheid om het wel
en wee van haar dierbaren, zichzelt wegcijÍe-
rend in het belang van anderen.

Zo heeÍt zij het leven aangekund, ook na het
overlijden van Pà, waarbij het dal de eerste
jaren te diep leek.

Door haar werk als onderwijzeres, waar ze
zich nret hart en ziel voor inzette en weer la-
ter door haar kleinkinderen die ze zag op-
groei_en, kreeg haar leven weer zin.
Ze genoot van het samenzijn met anderen.
Reizen, zwemmen, wandeten, kaarten met
vrienden vulden haar dagen. Vanaf haar pen_
sionering genoot ze dubbel van haar vríje tijd.
Na de verhuizing naar Kerkrade in 1gg1 , waar
ze graag woonde, is haar gezondheid echter
steeds minder geworden.

Een jaar geleden na de operatie, hebben we
weer duidelijk haar wilskracht kunnen zien.
Ze wilde beter worden en zette zich daar, in
onze ogen veel te veel, voor in. Het was haar
aard om niet bÍj de pakken te gaan neerzitten.
Toen echter duidelijk werd dat haar krachten
afnamen heeÍt ze op ongeloof,lijke wijze ook
deze achteruitgang geaccepteerd, door ieder
positieÍ restje nog als een groot goed te zíen.

Op haar eigen verzoek, met volle bewustzijn
en uit een diepe gelooÍsovertuiging ontving
zij het Sacrament der zieken.
Ze heeÍt die avond echt genoten van dit taat_
ste gezellig samenzijn.

Ma heeft intens geleefd; blijmoedig. Zij hield
ons vóór om respect voor etkaar te hebben,
rekening te houden met anderen, de moeilíjk_
heden niet uit de weg te gaan en alles steeds
tot een goed einde te brengen.

We zullen proberen in haar geest verder te
gaan.

Wij danken U van harte voor Uw belangstel-
ling en meeleven tijdens ziekte, overlijden en
begraÍenis van Ma.

Harry, Toos,
Eugène, Chantal, Roger

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag, 19 nov. 1g8g te 19.00 uur, in de kerk
Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.


