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Geboren te Asten op 11 juni 1893 en van ons 
heengegaan, voorzien van de H. Sacramenten 
der Zieken. op 21 april 1979. Na de uitvaart
dienst in de kerk van de H. Maria Presentatie 
te Asten op 25 april 1979 hebben wij haar 
1 ichaam vergezeld naar zijn laatste rustplaats 
op het kerkhof van die parochie, waar het de 

opstanding ten leven mag verwachten. 

Dagen en weken regen traag aaneen in haar 
laatste ziekbed; wij moesten machteloos toe
zien tot het zwakke vlammetje van het 
levenskaarsje zou zijn opgebrand. ZIJ ver
langde zelf naar de dood; zij heeft het aan
vaard, niet als een niet te ontkomen kwaad, 
maar met een diep geloof als de overgang 
naar de verrezen Heer, die zij graag met het 
Paasleest zou hebben ontmoet. Een lang 
leven werd afgesloten, een leven, waarin het 
leed haar niet gespaard Is gebleven, bizon
der het leed over de dood van eigen kinde
ren; het leven dat haar ook de vreugdevoile 
dagen gaf, zoals toen het gouden bruiloft 
mocht worden, maar vanzelf werd op zo'n dag 
ook de afwezigheld van eigen kinderen zwaar 
gevoeld. WIJ willen haar gunnen, dat zij nu 
voorgoed gelukkig Is en haar goedheld tegen
over anderen nu mag worden beloond door 
Gods mateloze goedheid. 
Dierbare man, lang hebben wij lief en leed 
gedeeld. vooral jouw trouwe aanwezigheid 
aan m1jn lange ziekbed, toen ik niet meer 

thuis kon zijn, stemt mij tot grote dankbaar
heid, dankbaarheld ook aan onze kinderen 
die mij hebben bezocht. God moge jullie 
voor deze zorg en liefde rijkelijk zegenen 
zoals Hij reeds beloofde in lang vervlogen 
dagen toen Hij zegen toezegde aan allen die 
hun ouders eren. Dankbaarheld voor allen 
die mij hebben verzorgd en verpleegd in 
Huize St. Bartholomeus In mijn laatste levens
maanden. Alle vrienden en familie vaarwel. 
Moeder Maria, aan U beveel Ik mij en de 
mijnen van harte aan. 

Wij danken u hartelijk voor uw mede
leven biJ de zlekta, het overlijden en 
de begrafenis van mijn dierbare vrouw 
en zorgzame moeder en lieve oma. 

J. C. VAN DEN EIJNDEN 
Kinderen en kleinkinderen 


