
In memoriam Emma Hendrickx 
 
Dierbare echtgenoot Elie, kinderen, 
kleinkinderen en familie, onze 
parochiegemeenschap biedt u onze 
oprechte en christelijke deelneming 
aan. 
 
Zolang wij leven, leven wij voor de 
Heer. dat was het levensmotto van 
Emma. 
In heel wat verenigingen was zij 
thuis. 
Zij was lid en een tijdje voorzitster 
van K.A.V.  en de gepensioneerden; 
lid van de werkgroep liturgie; van de 
parochieploeg; de Vrienden van 
Lourdes; hielp bij het kuisen van de 
kerk, zorgde voor de was en de strijk 
van het linnen van de kerk; was één 
van de lectoren voor de 
weekendvieringen; was bekommerd 
en bezorgd voor “de grot van Maria” 
naast de kerk; enz…. 

 
Zij had een zeer grote bewondering voor onze hemelse moeder Maria. Geen enkele dag ging 
voorbij of zij bracht voor of na haar werk een bezoekje aan de grot. 
Voor zieken en bejaarden had zij een bijzonder plaatsje in haar hart.  
Samen met U, Elie en met haar zuster, heeft zij vele jaren gezorgd voor haar ouders. 
 
Veel te vroeg werd zij zelf getrokken door die bijna ongeneeslijke ziekte. Zo kwam zij, als het 
thuis echt niet meer ging om voor haar te zorgen, zelf in het rust- en verzorgingstehuis in 
Kumtich. Ook daar kreeg zij veel aandacht van het verplegend personeel en de dokters. 
Dagelijks kwamen haar man en de kinderen en kleinkinderen op bezoek, want oma Emma 
was en bleef een deel van het gezin. 
 
Nu hebben wij haar met respect en eerbied uit handen gegeven, haar neergelegd in de handen 
van de God van het Leven. 
En hoe zwaar het ook is om haar nu los te laten, weten wij dat zij heel gelukkig zal zijn bij 
Hem voor wie zij een groot geloof en vertrouwen had. 
Door het gebed willen wij u allen, dierbare familie, onze steun en sympathie geven om dit 
zware kruis van afscheid samen te dragen. 
En hoe meer wij haar naam blijven noemen en uitspreken met respect en eerbied, hoe meer zij 
naast ons zal zijn en niet gestorven. 
Mag dat de boodschap zijn die wij aan haar gezin en familie willen meegeven. Amen. 
 
 
(dank aan Wim Vandermeulen voor deze troostende woorden) 


