
ttET LAATSTE 
LEVENSBLAD IS GEVALLEN; 

HET WASGOED 
SAMEN TE ZIJN. 



In dankbaarheid blijven wij gedenken 

CORNELIA ANTONIA KOELEN 
vanaf 13 januari 1984 weduwe van 

Hendrikus Wilhelmus Olthof 

Zij werd geboren te Zenderen op 6 april 1903. 
Ze stierf te Zenderen op 10 januari 1985, ge
sterkt door het sacrament van de zieken. 
Op 14 januari hebben we afscheid van haar ge
nomen in haar parochiekerk tijdens de gezon
gen requiemmis, waarna we haar bij haar man 
begraven hebben op het parochiekerkhof te 

Zenderen. 

Een moedige vrouw, door velen bemind, is op 
81-jarige leeftijd van ons heengegaan. Op be
wonderenswaardige wijze heeft ze haar leven 
op aarde volbracht. Bij alle zorgen voor een 
groot gezin, heeft ze steeds haar geloof en ver
trouwen bewaard in de Goede God en de Hei
lige Maagd Maria. 

Alles had ze over voor haar man en kinderen. 
Tot vlak voor haar dood heeft ze vol belangstel
ling het leven van al haar kinderen en kleinkin
deren heel precies gevolgd. Als een zorgzame 
en wijze moeder en grootmoeder gaf ze ieder
een altijd blijk van een persoonlijk meeleven. 
Als ze 's nachts niet kon slapen ging ze voor 
hen bidden. 

Haar hele leven is gebaseerd geweest op de 
echte liefde, door Jezus Christus voorgeleefd 
en gepredikt met de woorden "Niemand heeft 
grotere liefde dan degene die zijn leven geeft 
voor zijn vrienden." Zij heeft haar leven gege
ven voor haar man, kinderen en kleinkinderen. 
iedere dag opnieuw heeft ze zich zonder kla
gen, zonder morren, toegelegd op de zichzelf 
opofferende liefde. Waar Sint Paulus ons leert 
dat de ware liefde zichzelf niet zoekt, daar 
heeft zij in haar leven laten zien wat dit bete
kent. 
Velen heeft zij gesticht door dit leven. Velen 
hebben haar bewonderd om haar geduld in 
moeilijke tijden. 
De dood kwam voor haar niet als een verras
sing; ook niet als een vijand. Ze wist al heel 
lang dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze heeft dit 
zonder klagen aanvaard. Toen haar leven door 
pijn heel zwaar werd, verlangde ze heel na
drukkelijk naar de de dood. ,,Bidden jullie asje
blieft dat Onze Lieve Heer me gauw komt 
halen", vroeg ze heel bewust aan haar kinde
ren. Zonder moeite heeft ze dan ook haar leven 
teruggegeven aan haar Schepper, die haar ze
ker zal belonen voor dit voorbeeldige christe
lijke leven. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en bij het 
overlijden van onze lieve moeder en oma zeg
gen wij u heel hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


