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Ons ma, onze lieve oma en overoma werd 
geboren te Zandvliet (B) op 8 september - Maria 
geboorte - 1919. Na voorzien Ie zijn van het 
H Sacrament der Zieken, overleed zij in a!le rust 
In het lievensbergziekenhuis Ie Bergen op 
Zoom op 16 september 2000. 
21 september hebben w1J haar vanuit do 
vertrouwde parochiekerk van O .L. Vrouw 
Hemelvaart te Hoogerheide begeleid naar haar 
laatste rustplaats op het parochiekerkhol aldaar 
In de nabiJheid van haar man en haar overleden 
kindje - Herman - rust zij daar 1n de school der 
aarde. 

Tot aan de grens van haar broze leven. bleef ziJ een 
f,ere vrouw. Langzaam maar zeker moest z11 net leven 
loslaten. Oat deed haar pin el" verdne:. Ze had hel 
leven lief en ze bleet nog zo van harte b, haar ge ef
den. Onze dierbare Germaine was een vrouw van 
deze wereld geweest. Ze hield van het schone, van 

oeschav1ng en cuttuur. Samen met haar mari had ze 
er oprecht van genoten. Naast het geluk i<ende z11 
ook de zorgen bij de opvoeding van haar v11f 
kinderen. Haar heel Jong overleden kindje - Herman -
bleet raar aanspreken tot hE:t 1aatste toe. Z1; hec'l 
gewerkt r:iaar ook hel leven tenvol e geVterd. thuis, 
op reis er vanu t haar geloof 1n kerken en Kapellen. 
Vanuit haar devotie trof Je haar aan b1J Gerardus 1n 
Wittem. Onze Lieve Vrouw van den Hagelberg had ze 
1n haar hart gesloten. BiJ Maria en Bernadette n 
LO',irdes was ze thuis Echter ook andere 'aser, en 
facetten vari het leven bce d;;n haar Z,J was graag 
gastvrouwe en ontvmg met veel deugd Mensen in 
haar hu,s. Trouw was z1J aan r-aar ~att-oheko 
vrouwenorganisatie 1n Woensdrecht. Z1J zong Jaren 1n 
het sen1orenkoor en huwelijkskoor. Je mocht op haar 
reKer,en. Ze liet ret alle'Tlaal noce los. Haa• 
kle nkinCerer> volgde ze me: veel befangste wig Hun 
wel en wee lagen haar na aan het hart. 15 augustus 
was sinds 1988 een markante dag voor naar Haar 
BOste verjaardag vierde zij lu1stem1k. Het werd een 
kroon op haar reven. Dankz11 de onbaatzuchtige mzet 
van ~aar ~1nderen en vele anderen kon ze bh,ven 
waar ze do graag was oo 't Hoefke in de Orderstar 
Dat was naar huis en th.:,s. N~ 1s 21 door Ma11a en 
Gerardus thuisgekomen b1J raar Heer b I onze pa en 
kleine Herman. 
Vaarwel ma. het was goed zo en à Oieui 

Voor uw be a'.'lgste: ITTg en medeleven b• het overl 1den 
van ons 'Tla er oma zegger, w, u l'Jarteh1k dan~. 

Kinderen, kleinkinderen en achterklein~ nd 
Jacobs Mig1elsen - van der Stee 




