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In dankbare herinnering aan 

ANNA TECLA KRAMER 
weduwe van 

Bernardus Henderikus Jeurissen 

Zij werd 5 juli 1894 in Zwartemeer geboren . 
Op 1 jul,i 1981 overleed zij daar, waar zij 
graag wilde sterven, "thuis" , na gesterkt te 
zijn door het Sacrament van de zieken . 
Wij hebben haar lichaam begraven op het 
R.K. Kerkhof in Erica op zaterdag 4 juli. 

Moeder, uw sterven was een vertrekken van 
iemand, die in berusting het leven uit han
den heeft kunnen geven . 
Een lang leven werd U gegeven, want U zou 
op 5 juli a.s. 87 jaar zijn -geworden. 
Wanneer wij op Uw leven terugkijken dan 
kunnen we o.a . zeggen : wat heeft U hard 
gewerkt in ons gezin met 13 kinderen . 
Van vroeg tot laat heeft U samen met va
der de zorgen gekend , die aan een groot 
gezin verbonden waren . We weten dat er 
moeilijke tijden zijn geweest in de crisisja
ren en oorlog. 
Toegerust met een s-terke gezondheid heeft 
U in grote toewijding Uw taak volbracht. We 
zijn U daar dankbaar voor. 
We kunnen gerust zeggen dat U een rijk 
leven achter de rug heeft omdat er zoveel 

dienstbaarheid , zelfopoffering en meelevend
heid in opgesloten lagen . 
Moeder, het is voor ons een grote weldaad 
geweest dat U op zo 'in uitstekende wijze 
verzorgd werd door Uw dochter Mieke. 
Zij •heeft er alles voor over gehad om Uw 
laatste levensjaren zo aangenaam mogelijk 
te laten zijn. Zij stond voortdurend voor U 
kl aar en zorgde dat het huis een gastvrij 
hu is bleef, waar •het goed was om er te zijn. 
Met elkaar willen we Mieke daarvoor be
danken . Nu bent U van ons heengegaan om 
verder te leven bij Hem, die ons allen kent. 
U blijft voortleven in onze gedachten en in 
het vele goede da,! U heeft achtergelaten. 
Wij dragen U mee in ons hart. Moge God U 
de rust, de vrede verlenen, die wij U van 
harte gunnen . 

Wij dank-en U hartelijk voor Uw meeleven 
tijdens ziekte en overlijden van moeder en 
oma. 

Familie Jeurissen . 

Erica, juli 1981 . 


