
Ter herinnering aan onze moeder, 
schoonmoeder en oma 

MARIA HELENA GRADA 
RORING. 

Zij werd op 15 augustus 1go2 in Los
ser geboren. In de kerk van de H. Ma· 
ria Geboorte, in haar geboorteplaats, 
trouwde zij op 8 oktober 1924 met 

NICOLAAS SCHREUR. 
~2 jaar geleden werd ze opgenomen 
1n de Bernardus Sti::hting ; daar heeft 
ze het sacrament van de ziekenzalving 
ontvangen. 
In alle rust is zij op 6 februari 1992 
overleden. Na de Eucharistieviering · 
eveneens in de kerk van de H. Maria 
Geboorte · op 10 februari hebben wij 
haar te rusten gelegd in het graf bij 
haar man, die 20 jaar geleden is over
leden. 

Als een kaars in de nacht is haar leven 
uitgegaan. De laatste jaren ging bijna 
alles aan haar voorbij ; de zorgen die 
ze gehad zou kunnen hebben, maar 
ook de vele zorgen die in het verpleeg
huis Oldenhove aan haar besteed wa
ren. Met grote toewijding hebben men
sen haar bijgestaan. 

Diè liefde en toewijding had ze ver· 
diend omdat dat juist de karaktertrek· 
ken waren die haar zo eigen waren 
geweest. Wij kennen haar als een 
gastvrije vrouw, die graag mensen om 
zich heen had en die zeer op haar fa. 
milie gesteld was. Ze heeft er grote 
moeite mee gehad om haar kinderen 
los te laten, maar achteraf kon ze er 
van genieten dat ze het allemaal goed 
maakten. 
De laatste jaren, toen haar gezondheid 
haar steeds meer in de steek liet, bleef 
ze wie ze was : een vrouw met een 
groot doorzettingsvermogen. Daarom 
zijn wij naast het verdriet om het af· 
scheid ook met dankbaarheid vervuld 
dat wij haar zo lang in ons midden 
mochten hebben. 
Zij moge nu rusten in vrede. 

Voor alle liefdevolle zorgen aan haar 
besteed, voor uw meeleven en aan
wezigheid bij haar uitvaart en begra
fenis, zijn wij u allen zeer dankbaar. 

Haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


