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Dankbare herinnering aan 

Maria van Os 

sinds 11 maart 1991 weduwe van Antoon Hemel. 

Zij werd geboren op 21 januari 1903 te Erica, als 
tweede dochter in een gezin met zeven kinderen. 
Dat zij al op jonge leeftijd haar vader verloor, heeft 
een diepe indruk op haar nagelaten. Jong als ze nog 
was, werd op dat moment tevens een last op haar 
schouders gelegd om met gezamenlijke inspanning in 
de levensbehoeften van het gezin te voorzien. 

Op 23 mei 1936 trouwde zij met Antoon Hemel. 
De start van dit huwelijk, dat bijna 55 jaar zou duren 
en waaruit vier kinderen werden geboren, vond 
plaats .'!'idden i~ de crisistijd, welke werd gevolgd 
door_viJ_f oorlogsiaren. Maar toegerust met haar eigen 
kwaliteiten, een sterk karakter en een grote wils
kracht, wist zij alle problemen en zorgen te overwin
nen, zonder zich ooit te beklagen en er de voorkeur 
•~n gaf om aan te pakken. Naast de zorg voor haar ge
zm leverde ze dan ook haar eigen bijdrage om haar 
kinderen een betere toekomst te kunnen bieden. 

Vele uren besteedde ze achter haar naaimachine om 
n~aiw~rk te verrichten voor iedereen uit haar omge
vmg die een beroep deed op haar vaardigheid die ze al 
Jong had geleerd. In al haar eenvoud was zij een lieve 
~oeder en een toegewijde echtgenote, die weinig of 
mets voor zichzelf vroeg en liever gaf dan nam. 
Nadat de kinderen waren uitgevlogen werd haar 
leven verrijkt met de komst van kleinkinderen, die ze 
allemaal volwassen heeft zien worden. 

Op latere leeftijd, en met alleen nog de zorg voor el
kaar, kon een hartewens van haar in vervulling gaan: 
samen met vader op bedevaart naar Lourdes. Dit was 
een beleving die zo groot was dat de reis nog twee
':'aal werd herhaald. In april 1990 werd vader plotse
lmg ernstig ziek. Omdat moeder zijn steun niet meer 
kon m\~sen ,_ was zij hierdoor genoodzaakt haar onaf
hankehikheid op te geven. In de geborgenheid van 
het verzorgingshuis "De Bargeres" te Emmen werd 
zij liefdevol en met steun van haar kinderen opgevan
gen. Vooral in deze laatste jaren van haar leven bleek 
duidelijk hoezeer zij_ liever gaf dan ontving en hoe 
moeihJk het haar afgmg de hulp te aanvaarden die ze 
toen nodig had. 

Op 3 oktober 1993 is zij, voorzien van het sacrament 
der zieken, op 90-jarige leeftijd overleden. 
Op 7 oktober hebben wij haar lichaam na een Eucha
ristieviering in de parochiekerk in Erica op het R.K. 
kerkhof te ruste gelegd. Als een dierbare, zorgzame 
moeder en oma zullen wij haar in onze gedachten 
houden. 

Voor uw blijk van medeleven zeggen wij u oprecht har
telijk dank. 

FAMILIE HEMEL 


