
Dankbare lwritm('r ini;c aan 

MARIA ELISABET H CLA \' ANT 
,vcdu·wc van 

JA;,; JOHANNES )!1:-INAARD 

Zij werd gebore u op 3 joH 1909 Pn is ing.-s' apen 

op 11 november 1978. 

De licrrlc. die er l u$$en mcuseu op a a rde bPstaat. 

hclpl ona te ~cJoveu iu ecu wçerzicu. 

De a ltijd vragende en dankbare ogen van dczr li<'ve 

m~dPr kunnPn gPen hlijvcude scheidint; aanva arde n. 

' ict cle dood. maar het )even ls het grote plan van 

Cod. 

\ fs het hart van P('n U\O"'dPr s tilstaal, gaa n de 

harten van de kinderen door met kloppen, om op 

hun heu rt wt•cr een hart door te gevPn aan andrrt>u. 

gelij k.end op het hunne eu dat van hun moeder. 

Zo is de kringloop van l('vcn en dood. met a ls con

c lusie da t in de dood de waarde van ous leven llg1. 

Het grote overweldigende moment is. als de ro..-ns 

kan zeggen. ik kan nn wel heengaan. '1ijn leven 

hi('r is afgerond Pn vol tooid. Ik ial in vrede heengaan. 

Zo hehhen haar kinderen d ie haar nabij waren , 

haa r ~rote dankba re ogen mogen sluiten eu mochten 

zij meemakrn w a t doodga.an is en ,vect ülNl ook. dat 

dood n iet dood is . 

Ooit z.ulleo ook w ij dlt lichamelijke leven moeten 

priJsgcven ..-u we zul)en dan iutcuscr leven dan te

voren. 

\\ ie zijn lt"Vt>n Vf>rliest zal het wlnneo. 

Haar laatst.- lrvcnsfaff is geen gemakkelijke tijd 

grweest. maar toch was ze zo clankhaQr voor ecniPdPr 

die haar terzijde stond. 

Daarom dank je wel aan de verzorging van het 

huis Joachim en Anna. waar ze mOE:"dcr mt't veel 

toewijding. warmte en liefde verplf'e~d hchben in 

haar laatste maanden. 

Uij haar sterven was te nier all<'<'n. maar omringd 

door haar kind<~rcn~ z.o heeft 1:e afscheid genomen 

om voor ee,uwig te rusten in Gods paradijs, ·wa;;tr 

geen dood, g(•rn p ijn meer zal zijn. want a l het oud.

is voorbij. 

Mog..-n w ij alles wal JllOf'dcr voor ons be1ekend en 

t;cdaau hee!t, (liep in ons 1,art bewaren. het ),art 

\\at wij van 1,aar ontvangen hcbhcn en er een 

hcmoediging: in vinden om verder te kveü. 

'1 oge zij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven tijdens de de'k tr en na het over. 
lijd<'n vau onu Jievf' moeder en oma, betuigen ,.,·ij 

U onze oprech te dank. 

Kindet·f>n en k letnklndrren 




