
Voor de blijken van deelneming, die 
wij mochten ondervinden, bij het 
overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder, betuigen 
wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

l~ Ter herlnne; i n;n Prinsen 

weduwe van 
Gerhard Waanden 

Zij word geboren op 7 juni 1882 te Lonneker. Ze heeft 
de hoge leeftijd van bijna 91 jaar mogen beretlcen. Al 
had ze op het einde van haar leven wat meer hulp 
nodig, ze heelt hot geluk mogen hebben tot het einde 
toe te mogen beschikken over haar ltchameltjte en 
geestelijke krachten. Daar.:>m kon zo alles wat er gaande 
was. zo goed volgen en kon ze nog zoveel betekenen 
voor het gezin, waarin ze liefdevol was opgenomen. 
We kennen haar als de bedrijvige werkzame oma. die 
In olie bescheidenheid en stilte zorgde voor de vele 
dingen, die In een gezin gedaan moeten worden. 
Nuchter en soms vol humor kon ze olies, wat op hoor 
of kwam, bekiJken en waarderen, en vooral op z'n 
waarde schotten. Dit was zelfs to merken aan hoor 
geloofshouding, nuchter en eenvoudig, moor devoot 
en dlep,gelovlg tevreden met wat ze van hoor Schepper 
In hoor leven mocht ontvangen. 
Zo leefde ze dankbaar, gelukkig en tevreden en was 
blij met wat ze van onderen aan belangstelling on 
goedheid ondervond, heel In het bijzonder kon ze ge• 
nieten van de blijheid van kinderen, met wie ze graag 
omging. In de buurt was ze erg gezien en stelde ze 
goede verhoudingen In de oude en nieuwe buurt erg 
op prijs. Tot In de dood bleef deze verbondenheid 
bestaan. 
We wisten dat ze op haar hoge leeftijd en hoor broze 
gezondheid een mens van de dog was geworden en 
dot elk moment hoor leven beê!ndlgd Icon worden, 
Geheel plotseling lcwam dit einde op 27 mei 1973, 
Op de dog voor het leest van de hemelvaart van onze 
Heer, op 30 mei 1973, hebben we hoor ltchoom ten 
ruste gelegd op het kerkhof van de Pancroûusparochle 
te Hoalcsbergen. 
Moge Zij leven bij haar Heer, op Wie zo hoor gehele 
loven vertrouwd heolt, on met hoor man delen In de 
heerlijkheid en het gelule van God, die de Heer Is 
van leven en dood. 


