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Ter hennnenng aan 

Adriana Catharina van Bergen 

weduwe van 

Adrianus Nieuwlaat 

Zij is geboren op 27 december 1900 in Heerle en 
zij is gestorven op 6 juli 1994 in het Lsonardushof 
in Wouw. 
Na de uitvaartmis tn de kerk van Wouw is ztj begra
ven op 9 juli 1994 op het kerkhof aldaar. 

Plotseling is tante Jaan gestorven. 
In de laatste lijd konden we als familie merken dat 
haar gezondheld geletdalijk achteruitging. Het horen 
en zien werd bij haar mtnder. Ze kon zich moetlijk 
voortbewegen. Toch wilde ze zo lang mogelijk alles 
zelf doen. Ze waardeerde de hulp die ze kreeg, maar 
behield graag haar zelfstandigheid. 
Ze was blij met bezoek, ze informeerde naar het wel 
en wee van anderen. maar ze was ook een vrouw 
die goed op zichzelf kon zijn en veel kontakten niet 
perse nodig had. 
Na de dood van haar man in 1972 was het voor 
haar een goede oplossing om naar het Leonardus-

hof te gaan waar ze een thuts wtst te vtnden en waar 
ze liefdevol verzorgd is. 
Na haar huwelijk in 1926 heeft ze tn Heerle vele 
gelukkige jaren met haar man gekend. Ze richtte 
ztch vooral op het hUishoudelijke werk. Koken en 
handwerken waren haar geliefde bezigheden. Ze 
htelp ook. als dat nodig was, bil famtlte en anderen. 
Ze was gauw content, ze stelde geen hoge eisen. 
Toch kon ze goed laten merken wat ze wilde en hoe 
ze dingen zag. 
Tante Jaan was een gelovige vrouw die. zolang dat 
mogelijk was, de vieringen in kerk en kapel bezocht. 
We zijn dankbaar dat we haar zovele jaren bij ons 
mochten hebben. 
Voor haarzelf was het leven hter op aarde al voor 
het grootste deel voltooid. 
Moge God aan haar leven nu de deftnttteve voltooi
ing geven en haar bij Zich opnemen in Zijn eeuwige 
Rtjk van vrede. 

Voor uw belangstelling, medeleven en gebed na het 
overlijden van onze tante zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie van Bergen 
Familie Nieuwlaat 


