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Antonius Johannes Henricus Maria Corsten 

Geboren te Velp 12 augustus 1935 en 
overleden te Valkenswaard 3 maart 1998. 

,; "op zaterdag 7 maart namen we afscheid van haar in een plechtige 
uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus te Dommelen, 
waarna haar lichaam te ruste werd gelegd op het kerkhof van 
deze parochie in afwachting van haar verrijzenis met Christus 
op de laatste dag. 
Op 3 maart in de ochtend is mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma plotseling van ons heengegaan. Waarom 
Goede God, waarom Lieve Moeder Maria moest zij zo plotseling 
uit ons midden worden weggenomen? Wij houden zo veel van 
haar, we hebben haar nog zo nodig. Maar ondanks die verschrik
kelijke klap van haar heengaan willen wij ons met de hulp van 
onze Moeder Maria, voegen naar Gods Wil. Al overheerst de pijn 
nog al onze gevoelens, beseffen wij ook hoe dankbaar wij de 
Goede God mogen zijn voor de liefde en zorgzaamheid waarmee 
zij ons altijd heeft omringd. Dankbaar zijn wij heel bijzonder dat 
zij op 1 maart nog mocht meemaken, dat haar kleinkind Elise 
van dochter Gerry en schoonzoon Wim, het Heilig Doopsel mocht 
ontvangen. Haar kleinkinderen zijn altijd haar grote trots geweest 
en vurig smeekte zij samen met haar man Antoon, dat ook haar 
dochter Thea en schoonzoon Johan spoedig het ouderschap 
zouden mogen ontvangen. 

Het leven van Betsy was getekend door meerdere periodes waarin 
ziekten haar langdurig kwelden. De laatste tijd leek alles, ondanks 
de vele beperkingen en moeilijkheden tengevolge van haar 
verzakte ruggewervels, wat beter te gaan. Maar God besliste, in 
Zijn oneindige wijsheid, om haar nu reeds naar de Hemel te 
roepen. 
Haar kinderen, van wie zij zielsveel hield spreken met waardering 
en dankbaarheid over haar liefde en zorgzaamheid die zij, ook bij 
grote moeilijkheden, altijd hebben ontvangen. Antoon , die met 
zijn Betsy in november van dit jaar 35 jaar getrouwd zou zijn, is 
zijn lieve vrouw dankbaar voor de vele jaren van trouw in lief en 
leed. Velen kennen Betsy als grote gelovige en vurig vereerster 
van Onze Lieve Vrouw. Heel bijzonder, evenals haar man Antoon, 
vereerde zij Maria de Toren van David in Berlicum en de door de 
Heilige Vader, op 18 december 1997, eerbiedwaardig verklaarde 
Pater Pio van Pietrelcina. Wij bidden en vertrouwen dan ook dat 
Maria de Toren van David en Pater Pio, Betsy zullen leiden naar 
het eeuwige Bruiloftsmaal en Antoon en de kinderen Gerry met 
man Wim, Thea met man Johan, Anton en de kleinkinderen Anne 
en Elise de kracht zullen geven om dit grote verlies te verwerken. 
Heer, geef haar nu de eeuwige rust, die zij door haar werkzaam 
en biddend leven zo overvloedig heeft verdiend. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn dierbare vrouw, 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma zeggen wij u hartelijk 
dank. 

AJ.H.M. Corsten 
Kinderen en kleinkinderen 


