


Ter herinnering aan 

Annle van den Berg 
echtgenote van 
WOUT STAALS 

Zij werd geboren te Heeze 15 oktober 1946 en 
is aldaar overleden 10 januari 1982, na voor
Zien te ZIJn van de H. Sacramenten der Zieken. 

"Hebt vertrouwen; ik heb de wereld over
wonnen". Zijn zegepraal is de lijdraad van de 
voorzienigheid. 
Wij kunnen veel vragen stellen. De Meester, 
lost echter geen vragen op: .......... . 
Jawel, Hij lost ze alle op, maar met één woord: 
"Hebt vertrouwen". 
Wij doen goed om blind te vertrouwen op die 
voorzien1ghe1d. Gods wegen ZIJn onnaspeur
lijk en wonderbaar. Ze zijn met onze wegen 
Vaak zeggen wiJ dat we er ~1ets van _begnJpen 
Maar Gods geruisloze act1e Zit m 1edere ge
beurteniS Zoals de vruchtbaarheid z1t m 
de tarwekorrel. 
Gods wegen kunnen we niet overzien. Ze zijn 
te lang. . . 
Ons leven •s te kort. Ook ons gezichtsveld en 
ongeduld. 
Wachtl Eens zullen we zeggen: " Inderdaad, 
wat God met me voorhad was 't beste". 
In dat vertrouwen geven we Annie over aan de 
Voorzienigheid, na een leven van belangstel
ling voor iedereen -- vooral als het gmg om 
leed. 
En WIJ vertrouwen dat God nu openstaat voor 
haar. 

Bij het afscheid rijzen vragen 
Een antwoord krijg je niet 
Zoveel moest Jij verdragen 
Waar ntemand het nut van ziet 
Tot in de laatste dagen 
Heb jij je ingezet 
Zonder O'lll echt te klagen 
Zelfs op andermans leed gelet 
Als iemand het eens moeilijk had 
Spoorde jij hem toch weer aan 
Om met frisse moed en gulle lach 
Toch verder weer te gaan 
Hoe node nam jij afscheid 
Van iedereen die van jou houdt 
Van ontelbaar vele vrienden 
Maar speetaal toch wel van Wout 
Hoe heb jij moeten vechten 
Hoe node ging jij weg 
"Alles zal ik proberen 
Voor ik mij nederleg" 
Jouw stnJd dte is gestreden 
Rust nou maar lekker hoor 
JIJ bent nu toch omgeven 
Door een zmgend engelenkoor 
Te kort was jij op deez aarde 
Jouw tijd was wel besteed 
Vanuit de hemel zul jij ervaren 
Dat niemand hier jou ooit vergeet. 

Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van mijn lieve vrouw 
zeg ik u oprecht dank. 

W Fr.C.M Staals 
Fam. van den Berg 
Fam Staals 


