
In dankbare herinnering aan 

MARIA GLAAP - KERSTEN 

weduwe van 

BERNARD FRANCIS GLAAP J 

Geboren te Beuningen op 2 augustus 1898. 
Overleden 5 oktober 1990 te Ewijk. De uit
vaartdienst in de kerk van de H. Cornelius 
te Beuningen op 9 oktober 1990, waarna de 
crematie plaats vond in het crematorium 
,, Rijk van Nijmegen " te Beuningen . 

t 
Oma was dankbaar en voelde zich gezegend 
met haar hoge leeftijd. Die houding van 
dankbaarheid had zij zich haar leven lang 
eigen gemaakt, door blij en opgewekt te zijn 
en nooit te klagen; zij was tevreden en ge
lukkig met wat haar was gegeven . 
Zo vanzelfsprekend is dat niet, omdat ook 
voor Oma de oude dag kwam met al zijn 
gebreken. Zij kon verscheidene jaren niet 
langer in de Aide Steeg verblijven , maar 
moest verpleegd worden en verhuisde naar 
"Waelwick" te Ewijk. Ook daar wende zij 
gauw en was daar zo tevreden en gelukkig 
dat haar kinderen en kleinkinderen er graag 
op bezoek kwamen en het verplegend perso
neel zeer graag met haar te doen had. 
Evenals Oma in lichamelijk opzicht vaak 
met ziekte te kampen had en toch telkens 
weer opkrabbelde, zo was zij ook geestelijk , 
omdat zij altijd weer de kracht vond de moed 
erin te houden, tevreden te zijn en door te 
zetten. Zij putte die kracht uit haar houding 
alles voor een ander over te hebben en weg 
te geven . 

Het ergste dat Oma is overkomen op haar 
hoge leeft ijd was ongetwijfeld het wegvallen 
en het sterven van zovele dierbaren. Haar 
lieve man is al 17 jear geleden gestorven. 
Zelfs drie kinderen moest zij prijsgeven . En 
hoe bedroefd was Oma niet de laatste tijd 
door het heengaan van haar en ige zoon , 
Frans, nog maar net 8 weken geleden. Maar 
hoe erg zij hen ook heeft gemist en geleden 
vanwege hun heengaan , toch heeft zij zich 
hier doorheen geworsteld . Oma heeft dit 
droeve lot aanvaard en wel in die mate dat 
zij haar tevredenhe id en dankbaarheid ten 
opzichte van dit leven heeft behouden. 

Oma, Uw kinderen en kleinkinderen hebben 
aan U een lieve en blije Oma verloren . 
Wij zijn U dankbaar voor het vele goede 
dat U voor ons gedaan hebt en voor Uw 
rijke levenservaringen , waaraan U ons deel
achtig hebt gemaakt. Uw aanwezigheid zal 
ons blijven heugen. 
Lieve Oma, rust zacht! 

Langs deze weg willen wij allen die ons 
hun medeleven hebben betuigd en die Oma 
op haar laatste tocht hebben begeleid vanaf 
de Avondwake , de Uitvaart en het haar be
geleiden tot in het Crematorium , van harte 
bedanken. 

Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 


