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ANNA MARIA VAN DE GEER 

weduwe van 

FRANCISCUS GIJSBERTUS ZONDAG 

Zij werd geboren te Wamel 9 maart 1902, ge
sterkt door het Sacrament der zieken overleed 
zij in het Or. Blanspaviljoen te Beneden
leeuwen op 13 april 1985. Wij hebben haar 
ter ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats, bij 
haar man, op 17 april d .a.v. te Wamel. 

t 
Voor een Christen is sterven niet de vernieti
ging van het zonlicht. maar het doven van de 
ramp in de morgen. Zo is het tamelijk plotse
ling heengaan van deze vrouw niet een on
dergang, maar een overgang; zij heeft, toen 
haar levenslamp werd gedoofd, het eeuwige 
Licht gevonden. want zij was een diep ge
lovige vrouw. 
Daarnaast was zij een zeer arbeidzame vrouw, 
wier handen nooit stil lagen, maar zolang als 
zij kon, steeds bereid ook voor anderen aan 
te pakken, zonder aanzien des persoons. 
Het liefst was zij thuis want zij wilde graag 
een tehuis behouden voor haar kinderen en 
kleinkinderen. Bovendien hadden de zorgen 
om haar gezin en de niet altijd even gemak
kelijke kanten van het leven, haar ernstig, 
rustig en mln of meer teruggetrokken ge
maakt. Toen haar man haar al te vroeg ont
viel door een plotselinge dood, was dit voor 
haar een zware slag, want ongeveer 40 jaar 
hadden zij lief en leed samen gedeeld, ver
bonden door een hechte band. 

Juist In deze periode Is het geloof In God en 
In het eeuwige leven haar tot grote steun 
geweest, want zij was ervan overtuigd dat de 
dood niet het einde is, maar dat eens de 
hereniging wacht bij God 
De laatste jaren van haar leven heeft zij door
gebracht in Huize St. Joachim en Anna te Nij
megen en daarna In hel Or. Blanspaviljoen te 
Beneden-Leeuwen, waarzij een welverdiende, 
liefdevolle verzorging heeft genoten. 
Dankbaar zijn wij dat zij niet heeft geleden, 
maar zacht is ingeslapen. 
Door ons geloof mogen ook wij nu de droef
heid om haar heengaan temperen mede door 
onze dankbaarheid voor alles wat zij bete
kend heeft voor haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 
Moge de herinnering aan haar lang in ons 
hart bewaard blijven. 

Dat zij ruste In vrede 1 

Voor Uw gebed en medeleven bij het plotse
ling overlijden van onze moeder en oma, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Fam. Zondag 

Wamel, 17 april 1985. 


