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Dankbare herinnering aan 

Gezina Catharina Margaretha Juliana Nijman 
echtgen. van Henderikus Lodewikus Reuvers 

Zij werd te Erica geboren op 12 apr i l 1897. 
Daar groeide zij op en bracht zij haar levens
jaren door. Op 6 juni 1919 huwde zij met 
Rieks Reuvers. Ruim 56 jaar deelden ze sa
men l ief en leed . Bij al le zorgen en aktivitei
ten wederzijds was haar hart bij haar grote 
gezin van dertien kinderen, wist ze met haar 
man raad, hulp en onderkomen te bieden in 
moei lijke omstandigheden, en gaf ze blij k 
van waarachtig geloof en vertrouwen. 
Het was oma 's grote vreugde, dat de familie
band in ere werd gehouden en dat ze van 
d ienst kon zijn tot het einde van haar leven. 
Deze kleine , dappere vrouw was tegelijk er
kentelijk voor wat een ander voor haar deed , 
vooral voor de bezorgd-heid van haar echt
genoot tijdens haar ziekte. 

Voorbereid op het heengaan naar het eeu
wige leven ontving zij de sacramenten der 
Kerk . Op 28 september 1975 overleed zij in 
haar huis aan de Kerklaan en riep God haar 
na een welbesteed leven tot Zich. We heb
ben haar stoffelijk lichaam op 2 oktober 
d.a.v. eerbiedig begraven op het katholieke 
kerkhof van Erica. 

Wij danken U, God, voor alles wat wij van 
haar mochten ontvangen, 
voor haar moed en doorzettingsvermogen , 
voor haar attentie in de kleinste dingen van 
alledag, 
voor haar voorbeeld, vooral in onzekere tij
den , 
voor haar trouw, haar zorg, haar l iefde . 
God , wij danken U daarvoor, 
omdat U door haar aan ons zo'n goede 
vrouw, moeder en oma hebt gegeven. 
Wij zul len haar voor ogen houden in ver
trouwen op Uw aanwezigheid. 
In dit geloof weten we haar bij U èn bij ons. 
Wij danken U daar nogmaals voor. 
Sterk ons en bemoedig ons vandaag en alle 
dagen van ons leven . Amen . 

Onz,e •oprechte diaink aan aHen, die ons 
bij het ove•rlijden van mijn vrouw en 
onze moede-r hun meci'e,Je,ven en steun 
hebben betoond 
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