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Ter dankbare gedachtenis aan 

MARIA VAN OS 

sinds 1976 weduwe va,n 
Herman Heinri ch Eilering 

en eerder van 
Lucas .Johannes Middendorp 

Zij werd gebor,en 30 juni 1900 te Er ica en 
stierf 4 februari 1984 te Weiteveen. 
Op woensdag 8 februari d.a.v. namen wij af
scl1e-rd van haar rn de pa.rochiekerk "Maria 
Onbevlekt Ontvangen" te Erica, waarna wij 
haar begeleidden naar haar laatste rust
plaats op het R. K. Kerk,hof aldaar. 

Mama heeft -een lang leven gekend en vee l 
heef,t zij meegemaakt, veel lief en leed. Zij 
was een diepgelovige vrouw met een groot 
har,t, vol warmte, gen,egenheid en zorg voor 
echtgenoot en kinderen. Liefde kan blijk
baar heel veel verdragen. Na de dood im
mers van haar eerste echtgenoot moest zij 
alleen de zorg dragen voor haar 7 jonge 
krnderen. Door haar gelovig vertrouwen heeft 
zrJ_ de kracht gevonden om in die moeilijke 
crrsrsJaren op .. bewonderenswaardige wijze 
deze urtzonderlrJke zware taak te volbrengen 
en haar k•inder,en een jeugd te schenken 
waaraan zij alleen maar met bewondering en 
dc>nkbaarheid, terugdenken. 
Bel-ere jaren mocht zij beleven toen ze sa
m_en me~ haar tweede echtgenoot het op
nreuw groter wordende gezin alles kon ge
ven, wat het nodig had. 

Voor haar was het een vanzelfsprekende zaak 
dai z ij haar k leink ind op deze-lfde liefdevolle 
wijze tot zich nam en hem zes jaar lang liet 
r:!e"en in haar warme moederli•efde. 
Bl ijmoedigheid en vert rouwen warnn blijk
baar haa r levensgeheim. Zij zong graag 
maar haar leven ze lf was één blij lied. Wat 
kon moeder intens genieten als haar kin
deren en kleinki,nderen bij haar op bezoek 
kw2.rne11 en hoe.zeer genoot zij van de vele 
wandeltochten met de bejaard-en. 
Toen zij in haar oud•e,rdom gebrekkig we:·cl 
en moest opgenomen worden in de Vel',
manstichti,ng te Weiteve,en, bleef zij toch 
diezelfde blijheid ui,tst ralen en dankbaar ge
noot zij van de liefderij,ke zorg, waarmee men 
haar omringde. Ons ver,enigend met haar 
diepe geloof durven wij vertrouwen , dat de 
Heer haar nu he,elî opgenomen in Zijn vre
de en vr•eugde en haar beloont voor alwat 
zij voor ons deed . 

Mama, rusit in vre-de . 

Van harte wil-len wij danken voor al de lief
devolle zorg, die Mama i·n de Veltmanstich
ting heeft genoten . Ook al degenen, die met 
ons mee hebben geleefd i,n deze dagen van 
afscherd, danken wij van harte. 

Er--ica, februari 1984. 

Fam. Middendor,p 
Fam. Eilering 


