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Dankbare herinnering aah 

CHRISTINA GERAETS 
echtgenote van 

JOHANNES KATRINUS MIDDENDORP 

Zij werd te Erica geboren op 23 juli 1899. 
Al jong raakte ze vertrouwd met ' het wer
ken en wonen in en rond haar geboorte
plaats. Ze trad in het huwelijk op 26 
april 1919. Ze werd moeder van zeven kin
deren, van wie de jongste na een jaar 
kwam te overlijden. Terugziend op de 
vele mooie jaren lag het zestigste jaar 
van haar huwelijk in het verschiet. Steeds 
goed gezond geweest werd ze langdurig 
ziek. Tijdig voorzien van het sàcrament 
der zieken en nadien opgenomen in het 
Scheperziekenhuis te Emmen, nam zij op 
9 juni 1978 afscheid van deze wereld. Haar 
lichàam hebben we op 13 juni d.a.v. eer
biedig begraven op het katholieke kerk
hof ,van Erica. 

Voor echtgenoot, kinderen en kleinkin
deren toonde zij zich tot -het einde toe 
een sterke, dappere en ,gelovige vrouw. 
Hoewel bedroefd om haar heengaan is 
ons hart dankbaar gestemd tegenover 
God, die ons haar als vrouw, moeder en 
oma heeft gegeven. Waar verbondenheid 
zoveel bereikt ·heeft, waar zoveel jaren 
in lief en leed •gedeeld zijn, daar spreekt 
de gelovige mens van een blijvende lief
deband . Troostvol zijn deze gedachten 
voor ons die achterblijven . 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
schenk aan Uw dienares Christina de eeu
wi,ge vreugde. Moge zij voor ons een 
voorbeeld blijven van overgave en bereid
heid tot het goede en moge zij zo bij ons 
voortleven alle dagen van ons leven . 
Amen. 
Maria, Moeder van altijddurende bijstand, 
bid -voor ons. 

Voor de v,ele •bJiijken van belang
st,e,J,i'i,n,g en mede,Jeven, -o-ns be,toond 
tijdens de zï.ek,te en na 'he,t over
lijden van mijn :J,i,ev,e v-rouw, -onze 
Heve moeder, ,gf oot- en overgroo-t
moedter, zeg,gen wij u 1harte,J1ij'k dank 

J. K. MIDDENDORP 
Kinderen, ~J,e,in-
en acMe,~k!J,eii1rnk!inderen 


