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Ter gedachtenis. 

Maria Berendina Joha nna Windmeijer 
werd geboren te O otmarsum op 16 mei 1887. Na 
voorzien te zijn van de sac ra menten der zieken stierf 
zij op 16 augustus 1964, In de leeftijd van 71 jaar. 
D e plechtige uitvaartdienst werd geho uden op woens
dag IQ augustus In de kerk van St. Lucas. Zij werd be-

graven op het parochiële kerkhof. 

Z ij was de laatste 3 jaren van haar leven huishoudster 
va n pastoor H. G Kwakman. 

Marle Is heengegaan naar een beter l~ven. Na een 
arbeid zaa m leven nam zij o p hoge leeftijd nog de taak 
o p zich om de huishouding van de padorle van de 
parochie S t . Lucas te Venhuizen te besturen. Zij deed 
dit met veel plez le r , nie ts was haar te veel. O veral 

was zij de zorgzame Marie . 
Velen die haar kenden, weten dat zij altijd recht door 
zee ging , Z ij wisten ook dat :iij door en d,oor goed was , 
Zij was een trouwe kerkbezoekster In Ehsched e in de 
Jacobus-kerk. Alt ijd vond zij kracht en sleun bij O nze 
Lieve Heer in de mis en het lof. Het $peet haar da t 
haar taak als huishoudster haar kerk~ezoek In het 

gedrang liet kome n. f 

N a ee n slol-)end e ziekte nam ze tevredeh afscheid van 
het leven. Zij was gelukkig dat zij modht sterven op 

haa r mooie kamer In de pastorie van /Venhuizen. 
G od belone zijn trouwe dienstmaagd , die haar laatste 

krachten verbruikte aan één van zijn priesters. 
Geliefd e zuster, Ik da nk u voor uw goede zorgen, 

vooral tijdens mijn laatste ziekte. 
Ik ga naar onze ouders en naar 0 ientje. Leef gelukkig 
en tevree. Wij zien el kaa r eenmaal terug waar alle leed 

verandert in vreugde. 
Heer, wij vragen U dat Gij Uw dienares, die U trouw 
Is geweest In vele kleine d in gen, zult opnemen in Uw 

eeuwige aanschouwing . 1 

Dat zij ruste in vrede. 


