
Eine sfarlw Jrau, wer Jindet sie? 

Sie übertrifft alle ryerlen an 'Werf. 

(Spr. 'JI,IO) 

c:llnne van de Sandt war eine Jrau 

voller 9ier:zlichlwit, [jemütlichkeit, Charme 

und c:llusdauer. Sie stand den J\!Lenschen 

wr Seite, die sie um :.Raf Jragfen. 

:Jhre Enfschlossenheif und ihre Jreude 

am Leben schöpfte sic aus der r:Kraft 

des [jlaubens . 'Irotz vieler r:Krankheiten 

verlor sic nie den Lebensmut. 

Sic war eine auflergewöhnliehe Jrau. 

"'Brol brechen" 
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rrer herinnering aan 

.Ylnna J¾aria van de Sandt-Osterhaus 

Sinds 8 é}uni I988 ,uedinue vim 

é}oseph (])etrus ..9lloysius .'.Maria van de 8andt 
C.:erder weduwe van ..9ldrianus van Lieshout 

* 'JVeede, I4. é}11li I915 
t 'Y.heine, 25. é}uni 2005 

:Jlet verhaal over het leve,i van (o)ma, wals mij haar hebben 

gelwid, herinneren me ons eerder in fragmenlen dan 

in grootse verbandm: h,uir liarlelijl<.heid, gezelligheid, humor, 

charme en vooral haar doorzettingsvermogen. 

'Î-Ve denl<.en ooi<. aan de nwmenten waarop ze ons 

mel wad en daad heeft bijgestaan. 

Er is één lhema dat als een rode draad door haar beslaan 

heen loopl, dal vim /ie/ leven zelf u¾eerdere lwren heeft ze 

mel succes gevochten tegen een levensl,edreigende zieh.le. :Jl"ar 

vaslberadenheid buarn voort ,ûl gehechtheid Ulm hel leven en de 

spanlw,chl van haar geloof 'Vele malen is zij in hel ziekenhuis 

opgenomen en ze heeft tal van operaties ondergaan. 'JVa de dood 

van (o)pa in I988 maalde ze een moeilijlw tijd door maar zij 

vond de luacht verder te gaan met haar dierbare hueelingzus 

.Lerine. Swnen hebben zij nog hele mooie jaren gehad. 

:Jn de l"alsle 1uel<.en verzmal<.te ze en raakte ze gaum vermoeid. 

:Jn danl<.ba«rlieid voor het rij/ie en verv,ilde leven dal ze had 

geleid, besejle ze spoedig Ie wllen sterven. [iedurende bijna veertig 

jaar is zij een goede hueed.e moeder voor ons ge,ueesl. 

'Î-Ve zullen haar gaan misse,i. 

'Voor uw helalllJstellilllJ en medeleven dankn wij u hartelijk.. 
9<.inderen en k.leink.inderen. 


