
Ter herinnering aan 

Cornelia Jacoba Houthulzen 
Geboron te Den Bommel op 18 juli 1895 
en voorzien van het Sacrament d3r zieken 
overleden te Wamel op 27 april 1984 in 
Huize H3nricus. 

We hebben haar te rusten gelegd op de 
Algemene Begraafplaa:s te Wamel. 

·i· 
Een s:erke vrouw, wie zal haar vinden 1 

Tante was zo'n sterke vrouw waarvan in de 
Bijbel sprake Is. Begaafd met een glashelder 
verstand kon zij een brede belangstelling op· 
brengen op kerkelijk en politiek gebied. 

Insiders zeiden altijd: "Tante bestuurt de hele 
wereld vanuit haar kamer". 

ze was een diepgelovige vrouw. Haar geloof 
droeg ze ook naar buiten ult. Wee degene, 
d ie volgens haar begrippen z n boekje op dat 
gebied te buiten ging. Dan greep ze naar haer 
pen en ongezouten riep zo dan hem of haar 
tot de orde, ongeacht rang of stand en dik· 
wijls terecht. 

Haar familie lag haar na aan het hart. Voor 
haar familie otterde zij zi ch helemaal op. 

Eerst zorgda ze voor haar ouders, later voor 
haar broers en zuster. Met haar zuster Mien 
heeft ze in Huize Henricus haar Intrede ge· 
daan. Daar hebben ze nog enkele teren samen 
mogen doorbrengen. 

Niemand zocht echter achter deze levonslus
tlga vrouw, iemand, die In haar jeugd de kans 
om voor een eig an gozin te mogen zorgen 
l iet varen om zich voor andaren i n te zetten. 

Hot verla:igen naar een oigon gnin is haar 
haar hele leven bij gebleven. Pas op latere 
leeftijd heeft ze hierover met enkele van haar 
vortrouwellngen gesprokon. 

Na de dood van haar zus was ze voor 't eerst 
in haar leven "vrij" . 

Toch wilde God haar In haar laa:ste levens· 
jaren iets teruggeven, van haar weggesc~on
ken geluk. Hij plaatste oen trouwe vriend uit 
haar jeugd op haar weg. Deze mooie vriend· 
schap heeft haar veel troost gebracht. Dank· 
zij deze vriendschap en de goede verzorging 
In Huize Henricus hoeft ze nog een paar zeor 
mooie jaren gehad. 

Nu is ze thuis, waar ze mag uitrusten van 
haar zorgen en ploeteren. Ze is bij Hem, die 
in haar hele leven de eerste plaats innam. 

Dat ze nu ruste in vrede. En mogen wij allen. 
om wie ze altijd zorg heeft gehad, onze dank· 
baarheid tonen door haar in onze gebeden te 
blijven gedenken. 

Voor Uw medeleven en belangstelling 
danken wij U hartelijk. 

De familie 


