
Gedenk in Uwe H.H. Misten en gebeden de Ziel von 

CATHARINA WITTEVEEN 
echtgenote von 

WALTHERUS DE LEEUW, 
geboren te Zevenbergen. 13 december 1905 en no een 
longdurig· en pi,nhjk lijden overleden te Breda, 9 juli 1961. 

ge.sterkt door de genodemlddelen der Moederkerk. 

Met diepe eerbied buigen wij het hoofd voor deze overledene, 
$te~~e· en opofferende echtgenote. een lieve bezorgde moedei, 
In eerlijke liefde was het huwelijk begonnen. vol ver
wochting op de toekomst en blij met eigen jonge krochten 
En er gcoe,de een schoon gezin op. Toen kwom de grot~ 
beproeving: Voder begon te lijden oon hevige rheumotlesti 
pijnen en dit betekeode voor hoor, de sterke vrouw. ehtro 
1,eve :orgen voor de litdende echtgenoot. moor ook speciofe 
zorg voor het dogell1h brood. Wat ol vroeg en hord werk. 
wat al loot en poe hwerk heeft zij verzet In die moelhjke 
j<.:freo. En ,-teeds mocht men het jonge gezin ziel\ en bij 
o I het verdfict en horde werk bleef een op-"God-gericht 
zijn. een groot geloof en een degelij~e godsdienstigheid. 
Dit duurde de jaren door, twintig joor long wos zij do 
sterke vrouw. die t orgdè. we rkte en met olies kloo, kwam 
Met het groot worden der l:inderen docht men. dot moed.er 
het nv st1 loon echt goed zou goon krijgen. somen thuis 
bij veder. Een hevige kwool heeft hoor oongegrepen. eei, 
emstlge operatie werd verricht, moor het heeft n·et mogen 
boten. Die kwool heeft hoor sterke krochten en hoor ste.d:i: 
steA·z.ijn voor een onde r totool ofgetokeld. Zij heeft er 
70 onSer geleden. zelf verzorgd te moeten worden en niet 
meer olfes zelf te kunnen; hoor wi I om te leven heeft hoor 
onwoorschijnlijk long op de been gehouden, tot het tot 

~oo, doordrong. dot dit het einde werd. En een grote 
gelotenheid en vertrouwen op God voor hoor lieve gezin 
maakte hoor overgang noor O.L. Heer gemokhhJk. En 
lf"ker hebben de Engefen Gods deze lieve echtgenote en 
offerend~ Moeder. God.s Rijk binnengeleid. 
lieve Echtgenoot en kinderen, wat woren we samen in 
l,ef en leed toch gelukkig en hoe heb ik mogen onder· 
vinden. dot uw liefde ook voor mij grote offers opbracht. 
Heef hartelijk donk. ik vertrouw U heet speciaal toe oon 
Gods beste zorgen. 




