
Dankbare hermnering aan 
..:;:: Theodora Bernarda Dekkers 

weduwe van Jacobus van Elk 

Geboren te Boven-Leeuwen op 9 december 1904 
en na voorzien te ZIJn van het Sacrament van het 
H. Oliesel overleden in Huize Henneus te Warnel 
op 3 juni 1988. Wij hebben haar hchaam te rusren 
gelegd op de Algemene Begraafplaats in Wamel. 

Een goede moeder en een lieve oma is plotseling 
van ons heengegaan. 's Morgens was zij nog met 
de medebewoners aanwez1g bij de vienng van de 
H. Euchanst1e en verenigde zij ZICh met haar Heer 
1n de H. Commun1e. Zoals gewoonliJk dronken ZIJ 
daama koffie. waaraan zij ook deelnam. Nadien 
wilde zij nog wat boodschappen doen in het 
winkeltje en ging naar haar kamer om een tas te 
halen. Teruggekomen bij het winkelt;e werd zij 
plotselmg onwel en overleed z1j tor plaatse. 

Hoe waar is weer het woord van de Heer. die zegt. 
.,Wees bere1d, want je kent dag nog uur. waarop 
Uw Heer komt i" 

Theodora was op de dood voorbereid, want zij was 
een gelovige en godsdienstige vrouw. die hot 
teven aanvaardde zoals het op haar afkwam; een 
leven met liJden van vreugde maar ook metlijden 
van hartepijn en verdriet 

Acht jaar geleden kwam ze met haar echtgenoot m 
Huize Henneus wonen, waar ze liefdevol werden 
opgenomen en verzorgd. Na drie 1aar overleed 
haar echtgenoot Jaren daarvoor moest zij mee
maken dat een zoon dodelijk verongelukte. 01t 
verl1es heeft haar veel verdriet gedaan. Maar vast· 
beraden leefde ZiJ voort, gesteund door haar 

kmderen, klemkinderen en familie. Zij klaagde 
noo1t bleef een tevreden mens en h1eld zich bez1g 
met bre1en en haken. 

In Hu1ze Henricus was zij een graag geziene 
persoon, vanwege haar lief en zacht karakter. Zij 
zal in onze herinnenng blijven voortleven als een 
goede moeder en lieve oma, als eenvoorbeeld van 
geloof. van moederhelde en zorgzaamheid. WiJ Z11n 
haar dankbaar voor de vele zorg d1e zij, samen met 
vader, aan ons heelt besteed. Moge Maria, de 
liefste aller moeders, haar nu begeleiden naar het 
altiJddurend geluk in Gods Vaderhuis. 

L1eve kmderen. kfe1nkinderen en familie, plotseling 
ben ik van juliie heengegaan. Ik geloof dat God het 
zo gewild heeft, ik hield van jull1e en ik dank jullie 
voor wat ge voor m1j hebt gedaan. Ook de ver
zorgsters in Huize Henricus, hartelijk dank: jullie 
hebben m11 een goede onbezorgde .. oude dag·• 
gegeven. Moge de goede God julhe allen daarvoor 
belonen en zegenen 1n Uw verder leven . 

Onze Vader Rust in vrede I Wees gegroet 

Voor uw blijken van medeleven 
bij het plotseling overlijden 
van onze dierbare moeder en oma. 
zeggen wij U hartellik dank. 

Kmderen en kleinkmoeren 
van familie van Elk 


