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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA THERESIA AMIJS 

weduwevan 

Johannes Chrlstianus Cui;ten 

Zij werd geboren te Helmond op 16 april1900 en 
is, gesterkt door het sacrament van de zieken, over
leden te Eindhoven op 7 december 1985. 
Haar laatste rustplaats is bij haar man op het kerk
hof van de Clemensparochie te Nuenen. 

Zij was een goede, zorgende en bezorgde echtge
note en moeder, want zij zag haar taak volledig in 
het gezm. Zij deed alles voor haar man; zij werkte 
en zorgde opdat hij niets te kort zou komen. 
Zij zette zich in voor haar kinderen en was dag en 
nacht voor hen bezig. Want als zij ook voor andere 
mensen achter de naaimachine zat, was dat toch 
om voor haar gezin te kunnen zorgen. Zo heeft zij 
haar liefde inhoud gegeven. 
Dit deed zij zolang zij kon. Ook toen de kinderen 
groter werden en hun eigen weg gingen, bleef zij 
hen volgen met haar liefde en zorg. 
Haar grootste zorg was voor Martien en alles heeft 
zij voor hom gedaan. Graag had zij hem bij zich 
gehouden, want "hij was zo'n goeie jongen" - maar 
dat was niet mogelijk. En daarom vond zij het fijn, 
dat hij telkens bij haar kwam en langzamerhand 
was zij ermee verzoend, dat hij zijn eigen thuis had 
gevonden en daar gelukkig was. 

Veel heeft zij geleden toen haar man overleed. Zij 
heeft vele eenzame uren doorgebracht, maar toch 
ook ondervonden dat de kinderen haar niet verga
ten en dat buren steeds voor haar klaar stonden. 
Daarom was zij blij toen er voor haar een plaats 
kwam in De Akkers, waar zij zorgvuldig opgevangen 
werd en zich niet meer angstig hoefde te voelen. 
Dankbaar was zij voor de zorg die z1j daar ontving. 
En zoals vroeger haar huis voor haar genoeg was, 
zo was nu haar kamer voor haar voldoende. 
Zij was een gelovige vrouw en moeder, die biddend 
en vertrouwend zich over durfde te geven aan God. 
Haar zeer grote verering voor de H. Antonius stelde 
haar gerust. Bidden wij tot God om Hem te danken, 
voor onze goede moeder, schoonmoeder en oma, 
voor onze tante en bekende, dat HiJ haar beloont 
voor haar goedheid met een eeuwig geluk. 

Zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


