
Ter herinnering aan 

Maria Catharina Hendrica 
(Miet) Looijkens 

weduwe van 

Gerardus Cornelis (Gert) Cruijssen 

Geboren 09-04- 1907 te Tilburg. 
Overleden 05-09-2000 te Tilburg. 

Na de uitvaartviering in de Vredeskerk 
gecremeerd 08-09-2000. 

Moeder, terwijl wij om jou heen waren, ben je 
van ons heengegaan. Wij zijn blij, dat jouw strijd 
gestreden is en dat jij nu mag delen in het eeuwig 
geluk. Jouw beeld neemt bezit van onze herinne
ring. Jij was een vrouw, die zich terugtrok en niet 
graag in de belangstelling stond. Als moeder was 
je vol zorg voor ons en je was altijd thuis te 
vinden. Ja, het huis was voor jou heilig. Je vond 
dat daar jouw taak lag. Je was heel blij , als wij 
kwamen en je probeerde ons altijd langer te hou
den door op het einde nog iets aan ons te vra
gen. Vol aandacht was je voor ons, maar nog 
meer aandacht schonk je soms aan de mede
mens in nood. 

Je hebt heel wat gebreid voor de Zonnebloem en 
voor anderen, die het In jouw ogen harder nodig 
hadden dan wij. Je was iemand, die er op stond, 
dat het werk, wat je deed, pico bello in orde was. 
Jij was begaan met het lot van naasten zoals 
kinderen uit Wenen. Op jouw manier leefde je 
mee met het wel en wee van kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. We kunnen ons nog herin
neren, hoe jij graag doorlopers oploste en hield 
van lezen. Bovendien had je ook grote zorg voor 
dieren. We zien de vogelkooien nog staan. Tot 
het laatst toe, totdat het niet meer ging, heb je 
een vogeltje in huis gehad. Je kon ook heerlijk 
genieten van soap series op t.v. Je was een gelo
vige vrouw met een bijzondere verering voor 
O.L.Vrouw van altijddurende Bijstand. We ho
pen, dat zij voor u een voorspreekster zal zijn 
bij God en dat jij nu samen met jouw man, onze 
Pa en met jouw kinderen Ad, Jan en de slechts 9 
maanden oud geworden Gerrie en schoonzoon 
Jos en met alle anderen, naar wie jij verlangde, 
mag delen in het eeuwig leven. We hopen, dat zij 
jou tegemoet zijn gelopen en dat jij samen met 
hen de eeuwige rust hebt gevonden. 

Moeder, oma en opoe, bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en wie j ij voor ons bent 
geweest. 

Bedankt voor de belangstelling. 
Kinderen Cruijssen. 


