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heengegaan 
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echtgenote van 

HENRICUS CORNELIS DEN OUDEN 

Zij werd geboren te Hamont op 25 maart 
1903 en is in het Catharina-ziekenhuis te 
Eindhoven overleden op 7 februari 1983. 
Haar laatste rustplaats is op het kerkhof 
van de Clemensparochie te Nuenen. 

Zij was bijna 80 jaar. Dat is een heel leven; 
vele maanden en dagen zijn voorbij gegaan. 
Zij heeft die gevuld met haar werk, met zorg, 
met liefde, pratend en biddend , zoals een 
gelovige moeder dat doet. 
De dagen zijn dan niet altijd mooi want er 
moet gewerkt worden, soms hard in haar ge
zin, en er moet gezorgd worden en lief en 
leed gedragen. 
Maar ze zijn ook mooi, want als men liefde 
geeft , ontvangt men dat ook terug; als men 
bezorgd is voor man en kinderen, beleeft 
men ook de vreugde van hun plezier. 
Zo is zij blij geweest met haar leven en dank
baar voor alles wat zij mocht beleven . 
De ziekte, het moeilijke gaan, heeft zij erbij 

genomen en dat sloot haar niet op in haar 
huis en weerhield haar niet om haar ont
spanning in het kienspel te vinden. 
Zij was een gelovige vrouw en zoals zij dat 
geleerd heeft van haar ouders en in haar tijd, 
wilde zij dat beleven. Nu is alles wel anders, 
maar zo heb ik dat geleerd ... zei ze dikwijls. 
Zij was trots op haar kinderen en kleinkin
deren en zij bleef zorg om hen behouden, 
ook al waren zij niet meer thuis. Voor 
Adriaan was zij uiterst bezorgd en die zorg 
zal zij nu voortzetten op andere wijze. 
Zij heeft afscheid moeten nemen van het 
leven hier. Wij moeten afscheid nemen van 
haar. Dat doen we met dankbaarheid en 
geloof. 
Daarom bidden wij : God wij danken u voor 

onze vrouw, moeder en oma , 
wij danken U voor deze vrouw en wij 
bidden, dat Gij haar beloont met de 
grootste prijs die een mens kan krijgen, 
uw eeuwig geluk in de hemel. 
Maria wees voor haar een moeder. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
het overlijden en de begrafenis van mijn 
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, 
groot- en overgrootmoeder, betuigen wij U 
hiermede onze oprechte dank. 

H.C. den Ouden, 
kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind. 


