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Dankbare herinnering aan 

Maria Adrlana Chrlstlna van As 

geboren te Roosendaal 6 augustus 1893. 
In 1971< nam zij haar tntrek in het bejaar
denhuis St. Gertrud1~ te 's-Heercnberg en 
na het ontvangen van het Sacrament der 
7ieken, m·erlced zij aldaar op 2 sept. 191\2 
C'1 werd op 6 sept. begraven op het r.k. be
graJ.fplaats te Azcwijn. (Gld.) 

Deze overledene kwam voort Ult een gezin 
van 5 kinderen: 3 jongens en 2 mei~jes. 
Van deze 5 kinderen is er maar één gehuwd 
een andere jongen stierf betrekkelijk jong 
zodat na de dood van de ouders drie onge
huwde kinderen achter bleven, waarvan de 
overledene er dus een van was. liet gezm 
van As had in 1914 een pleegkind aange
nomen: een zoon van een broer van moeder 
van As. Deze jongen werd late r priester 
en was dan door zijn werkzaamheden vaa~ 
te gast bij deze 3 ongehuwden. In 't Evan· 
gelie is er ook wrake van drie ongehuwden: 
Martha, Maria en hun broer La1arus. Op 
ziJn reizen kwam Jezus gaarne bij hen in 
Bethanië en Martha was dan alt ijd de zorg
zame huisvrouw, er op uit Jezus zo gul en 

zo gastvrij mogelijk te onthalen. De over 
ledene had tot op hoge leeftijd iets van 
deze zorgzame Martha. 
Toen zij na de dood van haar broer in 1978 
niemand meer te verzorgen had, kon zij 
zich eindelijk zelf liefdevol laten verzorgen 
in St. Gertrudis te 's-Heerenberg. 
lichamelijk en geestelijk ging zij geleidelijk 
achteruit, maar bleef steeds dankbaar voor 
de zorg die men aan haar besteedde, al 
was het maar voor een vriendelijk lachje. 
Die haar verzorgden hadden dan ook graag 
met haar te doen en geen moeite was hun 
te veel. 
De laatste maanden zijn pijnlijk voor haar 
geweest, zodat haar overlijden echt voor 
haar betekende: over het Jijden heen zijn. 
God zal haar belonen voor haar zorgzllam
heid; heeft Jezus niet gezegd: Wat g ij de 
minste der mijnen heht gedaan, hebt gij 
Mij gedaan. 

Dank U voor uw belangstell ing en mede
leven. 

Namens de familie van de overledene 

A. van Hal 
pastoor 


