
Ter herinnering aan 

ENGELINA MARIA CHRISTINA 
KAIJSER 

weduwe van 

HERMAN JAN HENDRIK HAARHUIS. 

Zij werd geboren op 8 december 1901 
en 13 december 1989 is zij overleden. 

t 
Wanneer je moeder en oma, ook al 

heeft zij nog zolang mogen leven, er 
niet meer 1s, wordt het stil en voel je 
dat zij er niet meer is. 

In de gedachten zal ieder voor zich 
weten wat zij heeft betekend. 

Op het toneel van de grote wereld 
speelde zij geen vooraanstaande rol; 
dat wilde zij ook niet. 
Maar in haar eigen kleine wereld 
heeft zij haar liefde en zorg gegeven 
aan haar man in 'n meer dan 53 jaar 
durend huwelijk; zij gaf haar zorg aan 
allen die van haar het leven kregen; 
zij was 'n oma voor haar kleinkinde
ren. 

Oud worden is mooi, maar wanneer 
het lichaam je steeds meer in de-steek 
laat, voel je hoe moeilijk het is in al
les afhankelijk te zijn van anderen. 
Zij heeft dit in steeds sterkere mate 
moeten aanvaarden de laatste jaren; 
en in dankbaarheid leggen we haar 
dan ook in de armen van Vader God. 

WIJ BIDDEN HEM: door Jezus, Uw 
Zoon, hebt Gij ons .gezegd dat er in 
Uw Huis ruimte is voor velen. 
Jezus heeft ook gezegd dat Hij daar 
heen is gegaan om een plaats klaar 
te maken. - Moge nu een plaats klaar 
zijn voor onze moeder en oma; zij 
heeft er lang op gewacht. Moge moe
der Maria, die zij altijd zo trouw ver
eerde en die ze vaak in Kevelaer be
zocht, haar begeleiden tot in Uw 
Vaderhuis en moge zij in vrede zijn 
met allen die haar dierbaar waren. 

Voor uw meeleven en meegaan op de 
laatste gang van haar op deze aarde, 
danken wij U van harte. Neem dit 
plaatje ais herinnering aan haar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


