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Dankbare herinnering aan

ANNA CHRISTINA
VAN DER AA
echtgenote van

HERMAN GERRIT SOMBERG
Ze werd geboren te Odoorn(Dr.) op
1 februari 1932. - Ze overleed geheel
onverwacht op 60-jarige leeftijd op
5 mei 1992. - We deden haar uitge-
leide, na de Uitvaartmis in de Sint
Jacobuskerk te Enschede op 8 mei.
Daarna volgde de crematieplechtig-

heid te Usselo.

t
TINIE werd geboren in een groot ge-
zin. Daar leerde ze al vroeg voor an-
deren te zorgen. Dit is later altijd
kenmerkend voor haar geweest, toen
ze, samen met haar man Herman, de
verantwoordelijkheid had voor haar
gezin.
Ze ging uit werken, bood hulp in de
huishouding als er in de familie of
de buurt ziekte was, hield de tuin bij,
wist te luisteren en hielp problemen
op te lossen. Ondertussen zorgde ze
ook nog langere tijd voor Herrnan's
ouders en voor haar eigen vader.

Dat deed ze allemaal blijmoedig en
goed gehumeurd.

En veel van haar goede zin wist ze
in haar kontakten, ook veel telefo-
nisch, op anderen over te brengen.

Zo had ze een levendig kontakt met
haar beide kinderen, en kleinkinde-
ren, die haar álles waren.

Toch heeft ze ook heel wat tegen-
slagen gekend. Deze heeft ze kun-
nen vèrwerken dankzij haar geloof
en haar groot vertrouwen op Maria.
"Zonder mijn geloof had ik het niet
gered", zei ze dan.

Nu ze zo onverwacht is heengegaan,
is het weer haar gelo-of, dat haar
redding heeft gebracht volgens een
woord van Jezus zelf: "Wie in Mij ge-
looft, zal leven, ook al is hij gestor-
ven". Bij haar eigen Godsvertrouwen
willen wij ons nu aansluiten.

We danken U hartelijk voor uw mee-
leven na het plotselinge overlijden
van mijn lieve vrouwen onze fijne
moeder en oma.

H. G. SOM BERG
Kinderen en kleinkinderen
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