
God van lich( 
geef ons de verrijzenis 



Dankbare herinnering aan 

Maria Thecla Herbers, 
weduwe van Berend Hendrik Waebers. 

Zij werd geboren te Nieuw-Schoonebeek 
op 29 december 1896 en overleed in de 
Veltmanstichting te Weiteveen op 20 
juli 1976, na het ontvangen van het Sa
crament der zieken. Op vrijdag d.a.v. 
werd zij begraven op het R.K. kerkhof 
te Nieuw-Schoonebeek. 

Je kon het zien aan heel haar wezen 
dat Thecla gewerkt had. Haar lichaam 
stond ernaar - naar veel handenarbeid, 
zoals dat vroeger het geval was. Zij had 
haar brood niet in ledigheid gegeten. 
Zij had werkelijk geen ogenblik tijd ge
had om kwaad te doen. Dat was een 
groot voordeel. 

Wat zich ook aftekende In haar trekken 
was het kruis. Thecla had het niet ge
makkelijk gehad. Integendeel. Zij had 

een zwaar leven achter de rug . Je kunt 
dat niet pei len. Dat hoeft ook niet. 

Maar zij bezat haar ziel in geduld en 
lijdzaamheid - zij ging er niet aan ten 
onder - zij hield stand - en hield zich 
staande in de storm van het leven. Zij 
ging gewoon door dienstbaar te zijn 
aan de ander en klaar te staan en te 
bidden en vast te houden aan God. 

Dat was het geheim van haar geestelij
ke kracht. En zo verborg deze vrouw in 
de eenvoud van haar hart veel ware 
grootheid, die de "wijzen" kon bescha
men. 

De laatste jaren van haar leven was 
Thecla bij de zusters in Weiteveen en 
in de Veltmanstichting . Daar voelde ze 
zich thuis - daar was ze op haar gemak, 
daar was ze goed geborgen - daar ge
noot ze van de goede zorgen waarmee 
ze werd omringd - daar genoot ze met 
een dankbaar hart van radio en televi
sie, van de kleine dingen van het leven. 



Daar keerde ze zich tot God in gebed 

en het meevieren van de H. Mis in de 

parochiekerk, nog meer dan vroeger 

Dat was haar levensavond. 

Op het eind daarvan, in de nacht van 
20 juli, is ze zonder pijn of smart over

gegaan naar het eeuwig leven - naar 

de dag die geen avond meer kent -

naar het thuis zijn bij de Heer, die ze 

zo eerlijk en oprecht gediend had. Wat 

zal dat een openbaring geweest zijn 

voor deze goede ziel : Kom gezegende 

van mijn Vader - treedt binnen in de 

vreugde van uw Heer ! 

Moge Thecla ons ·nu helpen door haar 

voorspraak bij God. 

Voor uw blijken van belangstelling, 

meeleven en gebed, zijn wij u zeer 

dankbaar. 

namens de familie, 

A.M.H. HARBERS-HERSERS 

Nieuw-Schoonebeek, juli 1976 
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