
We gedenken 

:lllEN SLIEP E.NDEEK 

weduwe van 

Theo de Rooij 

Geboren te 's-Heercnberg op 
25 september 1900. 

Overleden te Eindhoven op 26 oktober 1985 
We hebben haar begraven bij de 

Clemens Kerk te Nuenen o:> 
30 oktober 1985. 

Ons Moeder noemde zich een kind van de 
eeuw. Geboren in 1900 heeft zij het groot
ste gedeelte van dete eeuw op haar eigen 
wijze gevuld. Het was op een wijze waar 
we heel veel bewondering voor hebben en 
dankbaar voor zijn. 
We kennen Moeder als een diepgelovige 
vrouw, die heel vertrouwelijk omging met 
De Heer en Maria: "in de kerk kom je 
nooit te vroeg, Je kunt er altijd voonait" . 
Zo wees zij ons de weg in geloof. 
In haar liefde en zorg met Vader voor ons 
was niets te veel. Samen hebben ze voor 
ons geleefd en gewerkt. Blij met al het 
mooie, en het verdriet, wat ook in hun le
ven kwam, werd In geloof aanvaard en ver
werkt. 
Haar zorg voor Vader tijdens zijn ziekte 
was geweldig. 
Wij, haar kinderen kennen haar als een !ie-

ve en heel wijze \1oeder. Van ons kon te 
i:eggen: "Ze zijn allemaal anders, maar Ik 
houd van allemaal eYcn veel'', en dat was 
heel \'eel. 
Voor de kleinkinderen was Moeder een lie
ve Oma, het was een feest voor hen en 
haar om bij elkaar te zijn. 
Samen met Vader glnjr haar belangstelling 
uit naar de hele Nuenense gemeenschap. 
Sociaal bewogen. wist zij op vele wijzen 
goed te doen, waar hulp nodig was. en 
daarvan hebben we veel geleerd. 
Moeder. Voor iedere reis zei U ons: "Een 
kruisje maken en Engel Gods bidden". We 
maken nu dat Kruis voor U en bidden dat 
de Engelen U mogen begeleiden naar de 
Hemel, waar het feest mag zijn, en waar U 
wordt verwacht door Vader en zovelen van 
onze familie. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziek zijn 
en nu bij de uitvaart van ons Moeder wil

len wij U heel hartelijk danken. 

De kinderen. 


