
In dankbare herinnering. 



Ter herinnering aan 

PETRONELLA LUCIA BAKERMANS 
echtgenote van wijlen 

JUDOCUS MATHIJS RAIJMAKERS 

Zij werd geboren te Someren op 16 jull1900 en 
is overleden te Geldrop, na voorzien te z.ijn van 
het H. Sacrament der Zieken op 15 augustus 

1987. 

Dat de noodlottige val een onverwacht einde van 
haar leven zou gaan worden, dat heeft ze kennelijk 
zelf aangevoeld. Immers op eigen verzoek heeft ze 
daags voor Maria-Hemelvaart gevraagd om al haar 
kinderen bij haar te roepen om met hen het Sacra
ment der Zieken te kunnen beleven. Het deed haar 
zichtbaar goed, dat ze er allen waren. Voor haar een 
bijzonder blij gebeuren en ze dankte iedereen van 
harte voor wat ze voor haar mochten betekenen. 
Vroeg op de morgen van Maria-Hemelvaart is ze 
ongetwijfeld met een dankbare lach op haar gezicht 
gestorven. 
Een fijne moeder, oma en overgroot-oma is uit ons 
midden heengegaan. ledere zondagmorgen 
genoot ze met volle teugen, wanneer haar kinderen 
op de koffie kwamen en haar eigen gebakken cake 
goed lieten smaken. Ze was dol op haar kleinkinde
ren en achterkleinkinderen. Ze vertoefde heel graag 
temidden van hen en voelde zich dan weer met hen 
jong. 

De onderlinge goede band waardeerde ze ten volle. 
Die was heilig voor haar. 
Ook van grote betekenis voor haar was, dat ze tot 
het laatst zelfstandig is kunnen blijven wonen en 
voor zichzelf kon zorgen. Nog niet lang geleden was 
ze zelf aan haar huis aan het schilderen. 
Zolang haar krachten het toegelaten hebben, heeft 
ze ook zoveel mogelijk zelf haar tUin bijgehouden, 
vaak al heel vroeg in de morgen was ze daarmee 
bezig. 
Haar wens is nu in vervulling gegaan: geen langdu
rig ziekbed en een bewust afscheid op hoge leeftijd. 
We kunnen dan ook alleen dankbaar ZIJn, dat ze 
zolang voor ons behouden is gebleven. 
Moge zij zich nu thuis voelen in het Hemels Vader
huis. 

Voor uw medeleven en belangstel

ling bij het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en oud-oma, danken 
wij U allen oprecht. 

Familie Raijmakers 


