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IS 
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Met liefde en genegenheid gede11ken wij 

Antoinette Jane Lucia Maria 
van Bavel 

echt&enote van 

Andreas Hendrikus Lindeman 

Zij werd geboren op 21 februari 1923 
te Roosendaal. Zij is overleden 6 maart 
1990 te Deventer. Wij hebben haar na 
de Uitvaart op 10 maart in de parochie
kerk van de H. Jeannes Vianney te De
venter te ruste gelegd op het R.K. Kerk-

hof te Deventer. 

Nectywas een spontane, hartelijke vrouw, 
die overal waar ze kwam een sfeer van 
ongedwongenheid en vrolijkheid ver
spreidde. Ze was creatief in het verzin
nen van verrassingen en attenties en wist 
overal een eigen toets aan te geven. Dat 
had ze geleerd als leidster in de jeugd
beweging, want als kind was ze. volgens 
eigen zeggen, erg verlegen. 

Bij Nettie hoefde je je niet te vervelen, 
want ze had altijd wat te praten. Ze 
deed erg haar best en was erg iJVerig 

en nauwgezet in haar werk, thuis, in 
het koor en voor de parochie-administra
tie. IJver en vlijt waren van zeer goed 
tot uitmuntend. Daaraan is sinds de 
rapportcijfers van haar jeugd niets ver
anderd. 

Nettie beeft altijd iets van htt kind in 
haarzelf bewaard : van de verwondering 
en dankbaarheid om kleine dingen en 
dat maakte haar onweerstaanbaar. Jij, 
André, verliest in haar een trouwe le
venskameraad. Samen trokken jullie op 
ten dienste van elkaar en de gemeen
schap. De idealen van de jeugdbeweging 
zijn jullie altijd trouw gebleven : Voor 
God. de" kerk en mijn land. 

Moge het je nu de kracht geven om 
verder te gaan zonder haar, aan wie wij, 
maar vooral jij, zoveel te danken hebben. 

Lieve Netty, rust in vrede. 

Voor Uw medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, betuig ik U mijn 
hartelijke dank. 

A. H. LINDEMAN 

Deventer, maart 1990. 


