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Ter gedachtenis aan 

Maria Josefina Beijer 
weduwe van 

JOHANNES KOBESSEN 

Geboren te Azewi jn op 15 november 1899. 
Op 82-jarige leeftijd overleden in het bejaar
dentehuis " Debbeshoek" te Ulft op haar 

,; ·, 57ste trouwdag d.d. 27 mei 1982. 
Op 1 juni d.a.v. is zij begraven op het 
r.k . ke rkhof te Etten. 

Zij was een sterke vrouw. Dat bleek 
lichamelijk uit haar hoge ouderdom, maar 
ook geeste lijk was zij sterk. 
Zij is al vroeg weduwe geworden, maar 
moed ig is zij verde r gegaan met _ haar gez,n. 
Zij heeft vee l zorgen gekena, maar Is 
daaraan niet ten onder gegaan . Integen
dee l, het verdient bewonderin g hoe zij ver
antwoordelijkh eid voe lde; zij heelt hard ge
werkt en was een I iefdevol Ie moeder. 

Dankbaar voor haar gezond heid, was 
er zich van bewust dat God kracht 
kruis geeft. Zij was erg gelovig en 

zi j 
naar 
vond 
haar in gebed en kerkgang steun voor 

levenss ituati e. 

De laatste jaren heeft zi j niet all es zo 
bewust meer mee kunnen maken. De ge
breken van de ouderdom werden dui delij k 
zichtbaar. 
Toch was ze daarmee tevreden. 

Nu zal God haar beloond hebben met de 
eeuwige heerlijkheid , na een we lbesteed 
leven. 

God , vervul 
zij koesterde 
allemaal. 

haar diepste ve rlangens 
voor zichze lf en voo r 

die 
ons 

nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten 
nu voe l ik dat er ' n diepe stilte komt 
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten 
en telkens weer zal ik je tegenkomen 
we zeggen vee l te gauw : het is voo rbij 
Hij heeft all een je lichaa_m wegg_enom_en 
niet wie je was en ook niet wat Je ze, 
ik zal nog alt ijd grapjes met je maken 
we zullen samen door het stil le landschap 

gaan 
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken 
raak je mijn hart nog duidelijker aan 

(Toon Hermans) 

Voor Uw b lij k va n medeleven ondervonden 
na het overlijd en en bij de uitvaart van 
moeder en oma, betuigen wij U onze wel 
gemene dank. 

ki nderen en kleinkinderen 

Etten, mei 1982 


