
Dierbare herinnering aan 

ELIZABETH MARTHA RONDE 
weduwe van 

Antonius Hendrikus de Laat 

Geboren te Wildervank (bij Stadskanaal) op 24 fe
bruari 1904 en overleden te Eindhoven op 16 okto
ber 1992. gesterkt door de Sacramenten der 
Zieken. 
Na in een plechtige Eucharistieviering in de para· 
chiekerk van 0.L. Vrouw Visitatie te Budel af
scheid van haar genomen te hebben, hebben wij 
haar begraven op het parochiekerkhof aldaar op 
dinsdag 20 oktober 1992. 

" Een sterke en goede vrouw. wie zal haar vin
den?" Zo lezen wij in het boek "Spreuken". Wij 
mogen gerust zeggen dat deze lofprijzing hele· 
maal van toepassing is op Elizabeth de Laat· 
Ronde. Zij was hulpvaardig en zorgzaam, een ge
kukbrengster voor haar medemensen, een vrouw 
met een diep geloof, een toegewijde echtgenote 
voor haar man, een bezorgde moeder voor haar 
kinderen, een lieve oma voor haar kleinkinderen. 

Zij was zeer sociaal en zij heeft daarom tot haar 
een-en-vijftigste jaar gewerkt als kraamver· 
pleegster. Toen is zij getrouwd met Antonius de 
Laat, een weduwnaar met negen kinderen. 
Dit was werkelijk een grote opgave. Ineens stond 
zij als vrouw en moeder in een groot gezin op een 
boerderij. Maar zij wist zich aan te passen aan het 
werk en de opvoeding van de kinderen. 
En met trots kunnen wij zeggen dat zij deze taak 
tot een goed einde heeft gebracht. 
Niets doen was haar vreemd en zij was altijd bezig 
met handwerk. Omdat zij zo veel kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen had, was haar 
breiwerk nooit af. Zij hield ook veel van zingen en 
is jaren lang bij het zangkoor "Vrij en Blij" 
geweest. 
De twee laatste jaren van haar leven heeft zij door· 
gebracht in het Bejaardencentrum "Mariën
burght" van Budel. 
Wij nemen afscheid van deze vrouw met dank
baarheid in ons hart, dankbaar voor alles wat zij 
gedaan heeft, voor de zorg die zij besteed heeft 
aan allen waarvoor zij heeft mogen zorgen. 

Hartelijk dank voor Uw gebed en medeleven bij 
het overlijden en de begrafenis van onze zorgza
me moeder, schoonmoeder en lieve oma. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


