
ODE AAN MOEDER 

Moeder je wäs een vroi.JW u1t velen. 
je was een levenskunstenares, 
je WISt met weinig veel te geven, 
maar n1emand gaf jij oOit een les. 

Je hebt geleden en gestreden. 
te hebt genoten memge dag, 
te had zelfs humor n het hJ(ien, 
tot aan te laatste uur een lach. 

Je was een moeder d1e kon mmnen 
je had ons allen even lief, 
met onze gaven en gebreken. 
noo1t bleef er tussen jou en ons een grief. 

Je was een echte moeder en voor zovelen 
betekende joi.JW zonn.g ZIJn dat het n1et op 
kan houden met d1t leven, dat dood 
h1er n1et het laatste woord kan z1jn. 

Dank je wel moeder voor alles 1n 't leven 
dat je aan ons hebt gegeven. 
wacht op ons 1n Gods HUIS, 
daar v1nden we elkaar weer thu1s. 
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Een gelovige en dankbare herinnering aan 

ANNA ALEIDA BEENE 
sedert 9 mei 1974 weduwe van 
Gerhardus Johannes Stoolhuis 

eerder 17 maart 1942 weduwe van 
Wilhelmus Antonius Scholten 

Z1j werd gebO!enop30 sept. 1895 te Noord-Deurningen 
(tot '62 Nikolaasparochie Denekamp, daarna Joseph
P<Jroch•e Noo1d-Deurningen). Ze huwde op 13 mer1943 
m et Gerhardus Johannes Stoolhu1s, Weduwnaar van 
Gez~na Klaas. en vader van twee k•nderen. 
Gesterkt doo1 het Sac1ament van de Z1eken overleed ''I 
thu1s te Saasveld, na een langdurge. moed1g gedragen 
ziekte. 1n de vroege mo1gen van woensdag 14Jull 1982. 
Zate1dag 1 7 juli d.a v. hebben WIJ met al de troostende 
liJkdom van de hturg•e tijdens de plechtrge Euchanst,e
voenng en uitvaart 'n de pa1ochiekerk te Saasveld 
afsche1d van haar genomen en haa1 ifchaam op het 
ke1khof aldaar bij vader te1 1uste gelegd 1n het geloof 
aan de g1orievol1e venijzenis Het huis van de Heer zal 
haar won1ng ZIJn voor alle komende t1)àen! 

ZIJ was een v1ome. Godv1ezende vrouw. d1e God trouw 
d1ende Ze bliJft inonzehe1inne1•ngvoortleven. StiChtend 
door haar d1ep geloof, haar 1nmge Godsv1ucht. haar 
eenvoud. haar Godsvertrouwen. Ze was een moedge 
vrouw Gedu1ende 31 jaar, tot aan vaders dood heeft ZIJ 
met hem voor ons gezorgd en gewerkt en alle moe~hJk· 
heden met blijheid en goedheid gedragen.LIJ nam voor 
vader en voor ons de plaats van moeder tn. d1e al te vroeg 
van ons werd weggenomen. Haar leven was voorvader 
en voor ons, stil en besche•den ging ze haar weg, maar 
WIJ. d1e haa1 hartelijke en noo1t rustende mochten 
ervaren. danken haar voorwat ;ztj voor vader en voor ons 
deed. Z11 heeft haar taak volledig veJVuld' 

Ze was een vnendelijke vrouw. goedig. gezellig en 
gastvliJ en hartehtk. oprecht belangstellend en meele
vend; zij kon luistelen en begnjpen. Ze had een leven
dige belangstelling voor alles. wat ons betJoL In haa• 
ouderdom stond z1j toch m•dden •n het leven. haa1geest 
bleef ontvankelijk voorwat me uw was en ande1s werd, 
ze had oog voo1 alles. wat e• 1n onze L•Jd en 1n onze leef
w eleid omg•ng. Door deze oprechte belangstelling en 
hartehik meeleven won ZIJ het vertrouwen en kon z•i 
door haar hulp en goede raad hetleven ve1hchten als het 
soms zwaar en moe•IIJk was geworden 

Moeder heeft de leeftijd bereokt van de zeer sterken 
Met gmot geduld, en altijd teVJeden en dankbaal heeft 
zij de oude1dom aanvaa1d; en daarmee het proces van 
ongezochte en ongew1lde onthechting, van opgeven en 
loslaten van wat ons d1e1baa11S geworden en de levens
houd•ng v•nden. waann God en mens eengrote1e plaats 
•nnemen: een tiJd van menselijke njp.ng en groe•end 
godsdienstig besef, dat de mens m11d kan maken. 
bescheiden, vergevongsgez~nd, dankbaar 

T1)àens haar laatste z•ekte mochten de kondelen Jacontha. 
St en en Benme haar thu1s met grote helde en zorg 
verplegen en ve1Zo1gen Doo1 de troost van deze 
genegenheld en toewijding var de kneleren dankten 
ztj rt)Oeder. metstule ontroer1ng, voor alles. wat ZIJ voor 
hen had gedaan. 

Onze Vader - Wees Gegroet 
Moge moeder nu leven bij God 1n eeuw1ge rust 

Benny StoolhUIS en verloofde, 
Zuster Jac1nta Stoolhu•s 
danken u oprecht voor uw meeleven t1jdens llekte. 
overlijden en begrafems van onze 1nn1g geheide 
5tlehnoede• 


