
Ter dankbare herinnering aan 

CORNELIA LAMBERTA BEKKERS 
weduwe van 
Hendrikus Johannes van Sommeren 

Geboren 24 augustus 1895 te Nieuw Helvoet. 

Overleden 15 maart 1977 in het St. Andreas
ziekenhuis te Tiel. voorzien van het H. 
Sacrament der zieken. 

t 
Rustig is de overledene ingeslapen om niet 
meer wakker te worden. En zo is er een eind 
gekomen aan een leven, dat wij ons allen zou· 
den wensen. Meer dan 50 jaren heeft ziJ met 
haar man een fijn huwelij ksleven gehad en na 
zijn dood leefde zij nog 9 gelukkige jaren te· 
midden van echte vriendinnen. Tot het laatste 
toe heeft zij kunnen genieten van het leven. 

Tijdens haar leven was zij de Heer trouw door 
gebed en een christelijke levenswandel , zich 
voorel bewust van eigen onvolmaaktheld en 
daarom vrij van lust tot kwaadspreken over wie 
dan ook. Nu Is de Heer haar trouw en heeft 
HU haar gebed verhoord. Want toen zij zich 
de laatste weken ni et zo goed voelde, bad zij 
dat 0. L. Heer haar maar gauw zou halen. maar 
niet voordat er een priester aan haar bed was 
geweest. De Heer heeft haar niet vergeten, 
maar na een heel kort ziekbed en nadat zij 

zich op de dood had voorbereid door het 
sacrament van de zieken, tot zich geroepen 
om haar nu deelgenoot te maken van z!jn 
eeuwig en onsterfelijk leven. 

Beste k inderen . kleinkinderen en vrienden: voor 
u allen is het een grote slag en u zult haar 
missen. Wi lt daarom dikwijls in grote dank· 
baarheld aan haar denken In uw gebed en ver· 
geet vooral niet haar voorbeeld van chrlste· 
lijke trouw en naasten I i efde. 

Voor Uw belangstell ing en medel even na het 

overlijden van onze inniggeliefde moeder en oma 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen 


