
Ter dankbare herinnering aan 

Annastatia van Kemenade 
echtgenote van 

ADRIANUS GEVERS 
Zij werd geboren te Knegsel op 15 april 
1901 en is, gesterkt door het sacrament 
van de zieken overleden te Geldrop op 
14 september 1986. 
Haar laatste rustplaats is op het kerkhof 
van de Clemensparochie te Nuenen. 

Moeder, 
jij bent nu van ons heengegaan, 
wat was j ij toch goed in je leven, 
hoeveel heb je betekend voor je man en 
kinderen: 
je zelf wegschenken en je geheel en al 
geven, 
dat was je leven; 
nooit was het je teveel, als het maar voor 
een ander was, aan jezelf wilde je niet 
denken. 

Moeder, 
je eenvoud. je liefde en blijdschap, die 
altijd van je gezicht straalde. was voor 
iedereen een uitnodiging om met je mee 
te leven. 

Je kinderen, voor wie je je zelf altijd hebt 
opgeofferd, zullen je nooit vergeten. 
Iedereen was bij jou welkom , kinderen, 
schoondochters en schoonzoons. Zij 
waren voor jou een blijdschap in je leven 

Je kleinkinderen kenden j ij zo goed. maar 
zij ook jou . en nooit zouden zij het huis 
verlaten of oma had ze wel weer iets toe
gestopt. 

Zo was jij het geluk in onze familie en ook 
voor alle mensen om je heen, want nooit 
of te nimmer zou het bij je opgekomen 
zijn, om iets slechts van iemand te den
ken. 

Moeder, jij was zo gelovig en godsdienstig 
en het gebed behoorde bij je dagelijkse 
bezigheden. 56 Jaren hebt jij samen met 
je man mogen leven en dan beteken je 
voor elkaar: alles. 

Moeder, jij bent nu van ons heengegaan, 
maar wij allen zullen ons getroost weten 
door jouw leven voor ons. 
En wij willen bidden, 
dat God je beloont met zijn geluk. Altijd 
heb jij en wij daarin geloofd. Moge j ij nu 
delen in de heerlijkheid van Jezus. 
Moge moeder Maria, voor wie jij zo'n 
grote verering had. nu voor j ou zich een 
moeder tonen. 
Moge jij rusten in vrede. 

Voor uw belangstell ing en medeleven 
betoond bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw. onze onvergetelijke moeder en 
oma zeggen wij u hartelijk dank. 
A. Gevers 
Kinderen en kleinkinderen. 


