
Ter dankbare herinnering aan 

MIET VERHOEVEN 
weduwe van 

PIET VAN HOOF 

Zij werd geboren op 15 november 1897 te 
Vlierden en overleed op 20 november 1982 ta 
Lierop, gesterkt door de Sacramenten van de 
Zieken. Zij werd begraven bij haar man op het 

kerkhof van de parochie St. Lambertus te 
Someren. 

leder mensenleven, dat een getuigenis Is van de 
geest, die Jezus bezielde, blijft zijn waarde be
houden. St. Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: 
.,Het evangelie Is een goddelijke kracht ter zalig
heid voor iedereen, die gelooft" - en Christus 
zelf belooft : .. Wie leeft volgens zijn geloof, zal 
leven ook al is hij voor deze wereld gestorven". 
Zo durven wij er op vertrouwen, dat dit leven 
eeuwigheidswaarde heeft en dat zij leeft bij de 
Heer. 
Zij was een goede echtgenote en een zorgzame 
moeder voor haar groot gezin. En haar liefdevolle 
zorg ging ook uit naar anderen In nood - tientallen, 
die bij haar in de bange oorlogsjaren een vellig 
toevluchtsoord vonden, zullen haar in dankbaar
heid gedenken. En het weinige, dat men toan be
zat, wist zij met hen te <leien. En toen de kinderen 
het ouderlijk huis verlaten hadden, bleef zij een 
bezielend middelpunt voor hen an ook voor de 
kleinkinderen. En talloze brieven van haar zijn de 
oceanen overgevlogen naar de beide dochters 
in Australlê .... 

In alle rust heeft zij afscheid genomen. Met alle in 

ons land wonende kinderen rond haar ziekbed 
ontving zij devoot het Sacrament van de Zieken 
en dat noem<!e zij later "een feest". Een beter 
bewijs van haar diep gelovig leven Is er nietl 

Dierbare kinderen en klelnkirlderen, famllle en 
vrienden: zeer veel dank voor uw liefde en aan
hankelijkheid. Blijft de mooie familieband bewaren; 
houdt vast aan een degelijk geloofsleven, dat is 
het beste bewijs van uw dankbaarheid; en blijft mij 
gedenken in uw gebed; Ik zal uw voorspraak zijn 
bij de Heer. 

Medebewoners, direktie en personeel van "Huize 
Lierop": zeer veel dank voor uw aanhankelijkheid 
en zorgen. Het was fijn, dat te mogen beleven. 

Moeder Maria en St. Lambertus, 
weest mijn voorspraak . 

Wij willen U hartelijk dank zeggen voor uw 
medeleven en belangstelling, bij het over
lijden en de begrafenis van onze lieve 
moeder, groot- en overgrootmoeder. 

Familie van Hoof 




