
Ter gedachtenis aan 

Anna Maria Coolen 
weduwe van 

JOHANNES ARNOLDUS CORSTJENS 

Zij werd geboren te Nederwetten op 20 
december 1893 en is overleden te Eindho
ven in Huize Dommelhoef op 6 juli 1982. 
Haar laatste rustplaats is op het kerkhof 
van de Ciamensparochie te Nuenen. 

Haar dood kwam plotseling op een mo
ment waarop niemand het verwachtte. 
Toch was zij en ieder hier beter op voor
bereid, dan het andere moment in haar 
leven, toen zij moest ervaren, dat zij niets 
meer kon Tachtig jaren kunnen lopen 
gaan en staan waar je wilt, kunnen werken 
en zorgen en dan in eens niets meer. 
Toch heeft zij deze zware opgave goed 
doorstaan en dank zij de goede verzor
ging in Dommelhoef heeft zij daar nog 
meerdere mooie jaren gekend. Zij voelde 
zich daar thuis en dat geeft een mens 
vreugde. Zo was het ook toen zij thuis was 
in haar gezin. Dat was zorgen en werken, 
bezig-zijn en tijd hebben voor kinderen 
en anderen. Maar dat deed zij omdat zij 
veel hield van haar man, van haar kin
deren. Daarvoor was niets te veel en al-

tijd heeft zij hen b1jgestaan. Zij was im
mers die moeder, die haar taak zo opvatte, 
zorgen en beminnen, goed zijn en leiding 
geven. Haar kinderen heten haar daarom 
niet alleen en zij was blij met hun bezoek. 
Zij zat er op te wachten en ging gaarne 
naar hen toe. Zij was ook een goede oma 
en kleinkinderen wisten haar ook te vin
den. Wij willen daarom God dankbaar zijn 
voor zulke moeder en oma. 
Wij willen daarom bidden, dat Hij, die de 
Gever van alle goeds is. haar beloond met 
een geluk, dat wij niet kennen, maar waar
in zij heeft geloofd en waarop zij heeft ge
hoopt. 
Moge zij zo van God het eeuwig geluk 
ontvangen. 
Zij ruste in vrede. 

t 
Voor uw belangstelling en medeleven be
toond bij het overlijden van onze lieve en 
zorgzame moeder, groot- en overgroot
moeder zeggen wij U oprecht dank. 
Kinderen. klein- en achterkleinkinderen. 


