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Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog zo oud. 
Je hoopt dat God haar sparen zal 
omdat je van haar houdt. 
Maar als de jaren knellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud, 
bid je dat God haar halen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Liefdevolle herinnering aan 

Anna Cornelia Hertogs 
-{;{ 14-02-1923 t 17-1 1-2005 

sinds 23-06-1949 

echtgenote van Gerardus Johannes Oerlemans 

Uitvaartdienst parochiekerk Hoogerheide, 
daarna crematiedienst te Bergen op Zoom op 21-11-2005 

Ze werd geboren en groeide op te Woensdrecht. Gerrit werd haar steun en 
toeverlaat en omgekeerd beslist niet minder. Willy en Peter werden hun 
alles. later kwamen daar hun wederhelften Nelly en Ria bij en weer later de 
kleinkinderen Wido en Maddy, Danny en Nathalie: hun gezamenlijke trots. 
Er was een goede wederzijdse band. Alles draaide rond haar gezin: daar 
ging niets boven, daar had ze alles voor over, daar moest alles en iedereen 
voor wijken. Graag en van harte sprong ze bij in het gezin van haar schoon
zus en schoonbroer. Ze noemde het haar hobby. Koken deed ze bijzonder 
graag. Ze heeft wat potten jam gemaakt uit eigen tuin. Zorgzaam was ze, 
zichzelf wegcijferend, altijd begaan met anderen. Ze zag er goed verzorgd 
uit en lette daar ook op bij haar man en kinderen. Ze was een goed mens. 
stond niet graag in 't middelpunt van de belangstelling, eenvoud sierde 
haar. Ze hield van regelmaat en een vast patroon. Rechtvaardig was ze. 
Graag nam ze deel aan activiteiten van Herwonnen levenskracht, de Oude
renbond en de Zonnebloem. 'n Gelovige vrouw was en bleef ze. Twee keer 
werd Lourdes bezocht. Toen de afstand naar de kerk niet meer afgelegd 
kon worden, was er gelukkig elke zondag om 10 uur de H. Mis op de 1V. Al 
jaren begonnen meer en meer lichamelijke functies te weigeren: toch 
klaagde ze nooit. "'t Gaat wel", was steeds haar reactie. Huwelijksjubilea 
werden gevierd. Ze mocht 56 jaar getrouwd zijn. En dan, in de hele vroege 
morgen van 17 november stierf ze heel onverwacht. Haar hart, dat zo 
intens geklopt heeft voor haar allernaasten, liet het heel onverwacht 
afweten. Dat ze nu deel mag hebben aan waar ze heilig in geloofde: rust 
en vrede in wat Jezus noemde "Het Paradijs". 

Voor uw, voor jouw daadwerkelijk meeleven: 
hartelijk dank ! 

Gerrit Oerlemans, 
kinderen en kleinkinderen 


