
In dankbare herinnering aan 

MARIA SOPHIA WOUTERS 

echtgenote van 

PETRUS JOHANNES VEENMAN 

Zij werd geboren te Beuningen op 26 juni 
1913 en overleed , voorz ien van het Sacrament 
de r Zieken , vredig en zacht thuis op 20 au
gustus 1992. Na de uitvaartdienst in de paro
chiekerk van Beuningen werd zij aldaar ge
cremeerd op 24 augustus. 

t 
Dienstbaarheid en zorgzaamheid zijn de woor
den die haar het beste typeren. Al vroeg in 
haar leven kwam zij voor de taak te staan 
haar ouderlijk gezin mede te ondersteunen. 
Later, in en na de oorlog, vaak onder niet 
gemakkelijke omstandigheden, stelde zij haar 
leven in dienst van haar gezin. Zij deed dit 
met liefde, zorgzaamheid en toewijding . Haar 
man stond ze bij in gelukkige en moeilijke 
dagen , haar jongens vormden de kern van 
haar bestaan. Ze was altijd met andermans 
lot begaan en plaatste haar eigen zorgen op 
de achtergrond. Voor iedereen stond ze klaar. 

Haar leven was vervuld van muziek. Ze was 
een trouw lid van het gemengd ke rkkoor. 
Eerst van de parochiekerk aan de Dennen
straat, en na de verhuizing, van de paro
chiekerk van Beuningen. Zingen voor God 
maakte haar gelukkig . 

Ook was haar leven vervuld van zorg voo r 
de kwekerij. Van bloeiende planten als fuch
sia's, amaryllissen en clivia 's kon ze zeer 

genieten. Trouwens van al les wat groe ide en 
bloeide. Aan huis en haard verknocht leefde 
zij haar leven in de rijkdom van de natuur. 

De laatste jaren van haar leven brachten 
l ichamelijke ongemakken met zich mee. Dat 
ze zich niet meer zo kon inzetten als vroeger 
heeft haar bedroefd. Toch was ze dankbaar 
voor het goede dat het leven haar gegeven 
heeft. Ze kon in overeenstemming met haar 
groot geloof met tevredenheid op haar leven 
terugzien en de eindigheid ervan aanvaarden. 
Vredig is ze in huiselijke kring van ons heen
gegaan. We zullen haar voor altijd missen . 

Voor alle hartelijke blijken van medeleven bij 
de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw , 
onze moeder en oma, betu igen wij U onze 
oprechte dank. 

Piet Veenman 
Kinderen en k leinkinderen. 


