
Gedenk in uw gebeden 

Theodora Hermana Johanna van Raay 
weduwe van 

Hendrikus Hermanus Evers, 
geboren 16-9-1900 te Lonneker, 

overleden 30-4-1988 te Enschede, na 
het ontvangen van het H. Oliesel. 
De Uitvaartmis vond plaats in de H. Ber 
nadettekerk te Enschede op 4-5-1988, 
waarna crematie te Usselo. 

Het zal ie maar overkomen, dat je in 
de bewonerslijst van Bruggerbosch In· 
geschreven staal als Theodora Herma· 
na Johanna Evers-van Raay, 10 jaar 
lang . " en dat het verplegend perso
neel aldaar ie "ons moeke·• noemt ! 
Drukt "moeder" al iets liefs en teders 
uit, iemand, waar je héél veel van houdt, 
dan heel bijzonder het verkleinwoordje 
moeke" , . en daar dan nog bovenop: 

::ons" moeke! 
Kardinaal Mindzenty heeft eens een 
boek geschreven over " Moeder". 
Men leest daar onder rneer: "Moeder! 

wal heeft dit woord toch in iedere 
ta~I· z'n eigen bijzondere klank. Het 
schreit en klaagt als 'n toverf luit. Het 
jubelt als 'n zilveren klokkenspel en als 
we het uitspreken bliJft ons hart er 
vol van"! 

Het enigste leed, wat een goed~ moe
der haar kinderen kan aandoen, 1s : af
scheid nemen door de dood en .. dat 
heeft, zo kunnen haar kinderen, klein· 
kinderen en achterkleinkinderen getui
gen "ons moeke" gedaan 1 
Wat heeft zij bijzonder in de oorlogs· 
tijd veel voor haar gezin gedaan. Ja .. 
zij moest zich toen talrijke grote offers 
getroosten, om wat eten op tafel te 
brengen. 
Vervolgens heeft "ons moeke" na het 
verlies van vader in 1955 haar dagen 
van eenzaamheid gekend. Ze kon toen 
echter Prinses Wilhelmina nazeggen : 
Ik was eenzaam, maar niet alleen". 

Äls 'n door en door godsdienstige vrouw 
putte zij kracht uit haar ge~oof en door 
haar buitengewoon harleli1k z11n voor 
iedereen dwong zij eerbied af. 
Moge Moeder Maria, de Sterre der zee, 
waarvan 'n afbeelding boven haar sterf· 
bed hing, haar helpen in deze m~and 
Mei, in dit Mariajaar en haar geleiden 
tot haar Goddelijke Zoon! 
" Mijn Jezus barmhartigheid". 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van onze 
zorgzame moeder en oma, betuigen wij 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


