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Gedenk in uw gebed 

Anna Maria van der POEL 
weduwe van 

Johannes Baptist HENDRICKX 
Geboren 22 oktober 1897 te Zandvliet. 
Overleden te Ossendrecht 4 januari 1984. 
Zaterdag 7 januari hebben wi; vanuit de 
Sint Gertrudiskerk afscheid van haar genomen. 

Met Kerstmis vierden wij dat God in Zijn Zoon 
op aarde kwam, opdat wij zouden mogen ingaan in 
het goddelijke. Door Zijn kruisdood en verrijzenis 
bracht Hij de verlossing tot eeuwig leven. In dat 
eeuwig leven mag onze dierbare overledene, Anna 
Maria, nu voor altijd delen. 

Na 'n mooi en lang leven op aarde is voor haar 
nu het nooit eind igende geluk begonnen in de 
hemel . 

Het aardse leven heeft zi j naar waarde genoten. 
Zij hield van het leven. Zo kon zij genieten van de 
reizen en andere act iviteiten van de Bejaardenbond . 

Na 32 jaar gelukkig te hebben gewoond bij haar 
dochter en schoonzoon, heeft zi j nog 3 heel mooie 
jaren geleefd In Mariahove, waar zi j het zeer naar 
haar zin had en 'n l iefdevolle verzorging genoot . 
Met haar medebewoners kon zi j het heel goed 
vinden en 'n gezellig praatje verschafte haar steeds 
weer vreugde . 

Voor alles was zij 'n lieve moeder e~ oma. Zij 
hield veel van haar kinderen en k leinkinderen, en 
zi j van haar. Voor haar gezin heeft zij al ti jd hard 
gewerkt. 

Gelukkig mocht zij zich verheugen in 'n goede 
gezondheid. Slechts het laatste hal f jaar liet de 
gezondheid haar in de steek, en na 'n korte tijd 
van lijden is zij heel rustig ingeslapen. voorgoed. 

Moge zij nu 'n welverdiende rust, geluk en 
vrede ervaren in Gods direkte nabijheid. 

Uw gebed en medeleven 
zijn voor ons een bijzondere troost. 
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