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In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Theodora Baten 
echtgenote van wijlen 

Sernardus Franciscus Henricus van Hal 

Zij_ werd geboren te Sinderen gemeente 
W1sch op 15 augustus 1903 en tijdig ge
sterkt door de Ziekenzalving overleed zij in 
zorgcentrum ''de Schuylenburgh" te Silvolde 
op 2 september 1996. Op vrijdag 6 septem
ber d.a.v. hebben wij in de parochiekerk 
van St. Martinus te Wijnbergen samen 
Eucharistie gevierd en haar begeleid naar 
haar laatste rustplaats bij vader, op het 
parochiekerkhof. 

93 jaar geleden werd moeder geboren in 
een degelijk katholiek, achierhoeks boeren
gezin. In haar geboortedorp Sinderen werd 
ze opgevoed met tradllionele waarden en 
norl'!len waar~?!j de biJZOndere verering voor 
Man a reeds biJ haar geboorte in haar naam 
tot uitdrukking kwam. 
Haar verjaardagen hadden, vanwege 15 
augustus. de viering van Maria Hemelvaart, 
een bijzonder accent 
Groot was haar genoegen wanneer de fami
lie, zoveel als mogelijk dan rondom haar 

verzameld was. Dit ondanks dat ze er niet 
van hield dat er drukte rondom haar per
soon werd gemaakt. Opvallend was haar 
ijver tot op hoge leeftijd. Het te vroege over
Jijden van Vader, Jnge, Annie en Dies liet 
ook bij haar d1epe sporen na. 
Samen met vader trok ze op 18 juli 1929 
naar Dichteren om aldaar een voor de 
begrippen van anno 1996 groot gezm te 
st1chten. 
Echter alle werk en zorgen die daarbij te 
pas kwamen wist zij steeds te overwinnen 
~oor he~ vertrouwen, haar hele leven lang, 
1n de biJStand van Mana. Geen dag ging 
voorbij of zij besteedde aandacht aan 
Haar. Haar lichamelijke gesteldheid noopte 
moeder om haar vertrouwde Dichteren 
reeds eerder dan de huidige dag vaarwel 
te zeggen en haar intrek te nemen in hel 
zorgcentrum te Silvolde. 

Voor uw blijken van medeleven, betoond na 
het overlijden en bij de uitvaart van onze 
lieve moeder, oma en overgrootmoeder 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

september 1996. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


