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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA ALEIDA KNOVER 
echtgenote van Johan Wilhelm Muller 

Zij werd geboren op 28 november 1899 te 
Scheerhorn (Dld.) en overleed op 26 augustus 
1979 te Nieuw-Schoonebeek, na nog gesterkt 
te zijn met het H . Sakrament der Zieken. 
Op 30 augustus d.a.v. werd haar lichaam te 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Nieuw
Schoonebeek. 

Plotseling, maar voor haar niet onvoorzien 
ging moeder en oma van ons heen . Ondank~ 
onze droefheid zijn wij God dankbaar voor 
haar leven en voo rbeeld temidden van ons. 

Wij zullen haar blijven herinneren als een 
lieve vrouw, als een zorgzame moeder en een 
meelevende oma. De eerlijke beleving van 
haar diepe geloof zullen wij nooit vergeten . 
Zij was trouw aan haar Heer, bij Wie zij de 
kracht putte om blij en erkentelijk te leven, 
vol rust en vertrouwen. Haar zachte manier 
van voorgaan en haar diep meeleven met 
anderen zullen ons altijd bijblijven. 

Onder al die anderen nam vader de eerste 
plaats in. Zij omringde hem met haar zorgP.n 
en liefde. Zij was dankbaar dat zij zo lang 
samen mochten zijn en het geluk mochten 

beleven hun 55-jarig huwelijksfeest b!ij te 
vieren temidden van hun kinderen en klein
kinderen. 

Met raad en daad stond zij ook haar kinderen 
en kleinkinderen bij. Hoe blij was zij als zij 
h~ar en vader kwamen opzoeken, of als zij 
bu hen op bezoek kon komen. Zij leefde innig 
met hen mee in lief en leed. 

Dat grote hart had zij ook voor medemensen 
in nood . Altijd stond zij klaar om te troosten 
en weer nieuwe moed te geven. Ook mensen 
veraf vergat zij niet. Dat bleek keer op keer 
bij hulpakties en rampen. 

Moeder en oma, wij bedanken u voor alles. 
Wees ook nu onze steun, voor vader en voor 
ons allen. 

Dierbare man, lieve kinderen en k leinkinderen 
ik ging niet heen zonder afscheid te nemen: 
In ons nauwe kontakt met elkaar lag mijn 
afscheid besloten. Mogen wij allen eens wear 
verenigd zijn in liefde en geluk bij Hem, aan 
Wiens leiding wij ons toevertrouwen: 
de leiding van onze Vader die in de hemel is. 

Moge zij nu voor eeuwig wonen in het huis 
van de Heer, waar vele plaatsen zijn voor 
allen die Hém liefhebben en trouw blijven. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed, 

FAMILIE MULLER 

Nieuw-Schoonebeek, augustus 1979 


