
Gedenkt In uw gebeden 

MARIA WILHELMINA MOMMERSTEEG 
weduwe van 

Carolus Makray 

geboren te Nieuwkuyk 16 september 1912 
en overleden te Vlijmen 23 november 1985. 

Wij hebben haar begraven op het R.K. kerk
hof te Vlijmen 28 november d.o.v. 

Plotseling is Marie uit dit leven heengegaan. 
Zonder Iemand te kunnen waarschuwen, zon
der afscheid te kunnen nemen van haar 
familie en vrienden, overviel haar de dood. 
Zo trotten haar familieleden haar aan. 
Sinds de dood van haar man, nu 14 jaar ge
leden, is ze niet bij de pakken gaan neerzit
ten. Een jaar na zijn dood ongeveer had zij 
een mooie woning betrokken boven het ge
bouw van de kruisvereniging. Ze was een 
zelfstandige vrouw en vond het niet erg alleen 
te wonen. Ze had het daar goed naar haar 
zin, kon ontvangen wie ze wilde, las veel en 
keek graag naar de televisie. 

Ze was erg behulpzaam, stond voor iedereen 
klaar, kon goed met de mensen omgaan, 
bleef op de hoogte van wat er reilde en 
zeilde en was een goede gastvrouw in de 
bejaardensoclêteit. Ook had ze goede kon
takten met haar broers en zusters en fami lie. 
In het bijzonder ging haar hart uit naar haar 
tweelingzus, die elkaar echter vanwege de af
stand en ook wel vanwege de toenemende 
leeftijd slechts bij lijd en wijle zagen. 

Ook haar neef Giel, die haar zaken regelde, 
had bij haar een streepje voor. 

Marie maakte bovendien deel uit van de groep 
dames, die de zorg heeft voor de liturgische 
gewaden e.d. van de kerk. In verband daar
mee was ze enkele dagen voor haar dood 
nog bezig geweest met het knopen van een 
kleed, waarmee ze daarna thuis ook nog 
bezig is geweest. 's Avonds was ze voor het 
laatst in de avondmis. 

Nu zij van ons is heengegaan, bidden wij, 
dat God haar mag opnemen in het leven. 
waarin Hij ook haar man heeft opgenomen. 
Christenen geloven immers, dat de dood niet 
het einde is, dat onze God een God is van 
levenden en niet van doden. Christus is ons 
in dat leven voorgegaan en wil het delen 
met allen die in Hem geloven. Moge zij bij 
Hem gelukkig zijn en zijn zegen vragen over 
haar familie en vrienden die hier achterblijven. 

Voor uw medeleven bij het overlijden en de 
belangstelling bij de uitvaart zeggen wij U 
van harte dank. 

De Familie. 


