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Ter dankbare herin ne ring aan 

Catharina Maria S,teffens-Mars 
Geboren te Nieuw-Schoonebeek op 1 ap ril 
1900 en aldaar ove rleden op 29 maart 197 4 . 
Op 2 apr il d.a.v. werd zij beg raven op het 
R.K. kerkhof te Nieuw-Schoonebeek. 
Moeder is heengegaa n naar een beter leven. 
Zij had het zwaa r hier op aarde . Zij heeft 
ondervonden wat het is om met Chri stus 
Zijn en haar krui s te dragen. Zij verlangde 
naar de ve rl ossi ng uit het lijden. 
Het is nu gebeu rd . Plotseling werd zij van 
ons weggenomen. Wat is zo'n afsc heid zwaar. 
Wij kunnen het waa rom ervan niet begr ijpen , 
maar alleen geloven. De mens wikt, maar het 
is al leen God Die beschikt. 
Een diepbedroefde vade r blijft ac hter met 
zijn geschokte kinderen. Het gouden huwe-
lijksfeest was al nabij . Er zou vreu gde zijn 
om 50 jaren liefde en trouw in lief en leed. 
Maar het moc ht niet zo zijn. God r iep moe-
der naar het hemelse fees tmaa l, maar vader 
en de kinde ren bl ij ven achter, bedroefd en 
verslagen. Wat hadden wij moeder nog gra ag, 
wat bl ijdschap gegeven ti jdens haa r leven , 
a ls dank voor alles wat z ij voor haa r gez in 
heeft gedaan en betekend. Vol dankbaarhe id 

en begrip bli jft haar gedachtenis onder ons 
leven. Haar voorbeeld als toegew ijde echtge-
note, moede r en oma zu ll en w ij nooit ver-
geten. Zij was een diepgelov ige vrouw, die 
vertrouwd was met het gebed, met de om-
gang met God. Wij danken haar voor haar 
voorbeeld en zu llen trac hten haar voorbeeld 
na te volgen, ook nu bij dit droevige af-
scheid . Moede r was een lieve vrouw. Wij 
vert rouwen er op dat moeder van uit de he-
mel vader en de kinderen zal bijstaan om d it 
zwa re kruis g:elovig te d ragen. God ze lf is 
de rots van ons vertrouwen. 
Heer , onze God , neem haar op in Uw ba rm-
hartigheid. Vergeef haar en ook ons allen 
al le onvolkomenheden waardoor w ij tegen U 
en tegen elkaar zij n .tekor t geschoten. Be-
loon haar voor al het goede dat zij onder 
ons gedaan heeft tot Uw glorie en heer lijk-
heid. Neem haar op in Uw onsterfel ijkheid 
en laat haar zo de len in de vreugde van Uw 
Zoon, die voo rtduurt in de eeuwen der eeu-
wen. Amen . 

Voor a ll e blijken van meeleven en gebed, 
zeggen wi j u van harte dank. 

H. H. Steffens en, fam i I ie 

N;ieuw-Schoonebeek, ap ril 1974. 


