
In grote dankbaarheid zal bij ons allen blijven 
voortleven: moeder • oma 

MARTINA MARIA HENRICA 
OERLEMANS 
echtgenote van 

Wilhelmus Adrianus Martinus Schel lekens 

geboren te Tilburg op 26 oktober 1904 en over· 
leden te Gilze in Huize St. Franciscus, op 
7 maart 1982, voorzien van de H.H. Sacramen· 

ten van de zieken. 

Moeder • oma hield van het leven, als een 
goede gave Gods. Daarom was haar gezin, dat 
haar leven omsloot, haar vreugde maar ook 
haar heiligdom. 
Zij hield van haar man en kinderen en stond 
naast hen in de zorg voor het bedrijf. 
Ook toen zij het bedrijf aan hun zoon hadden 
overgedragen, zijn zij op de boerderij b lijven 
inwonen en mede blijven zorgen voor het wel· 
zijn van het bedrijf. 
Twaalf en een half jaar geleden werd de ge· 
zondheid van moeder minder en in haar devo· 
tte en vertrouwen op Maria, zijn vader en moe· 
der samen naar Lourdes gegaan en · in grote 
dankbaarheid • zijn zij thuisgekomen, vertrou
wend op de hulp van Maria. 
Moeder heeft dan ook nog jaren geleefd, ge
lukkig en tevreden. 
Geheel ging zij op in aandacht, zorg en mede· 
leven aan haar man, kinderen en kleinkinderen: 
dat was haar groot geluk en haar grote vol
doening. 

Veel en heel veel heeft zij voor hen gebeden. 
persoonlijk thuis en bij iedere Eucharistievie· 
ring. Het laatste jaar, op Huize St. Franciscus, 
bij iedere dagelijkse Eucharistieviering, zolang 
dat mogelijk was. 
Heel graag ging zij bij kinderen en kleinkinde· 
ren op bezoek en het laatste jaar was het voor 
haar een weldaad en een voldoening wanneer 
haar zes kinderen en dertien kleinkinderen bij 
vader en haar, op St. Franciscus, op bezoek 
kwamen en zij de gelegenheid had hen goed 
te doen. 
Toen de ziekte meer de overhand kreeg, was 
zij zeer gevoelig en dankbaar voor de zorg die 
vooral vader · we mogen zeggen dag en nacht · 
aan haar gaf; maar ook voor de attentie en 
zorg van haar kinderen en kleinkinderen. 
Moeder heeft een mooi, welbesteed, verdien· 
stelijk leven gehad, wij zijn haar steeds dank· 
baar geweest en zullen dat ook blijven. 
Maar 0 . L. Heer kan en zal haar de rijkste be· 
loning geven met een eeuwig, gelukkig leven 
in Zijn heerlijkheid. 

Dank van de familie Schellekens aan alle be
langstellenden en allen die goed voor moeder 
geweest zijn. 


