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Dierbare herinnering aan 

ANNA HELENA VAN DAM 
weduwe van 

WILLEBRORDUS STOUT 

Heel lang heeft zij als moeder en opoe 
te midden van ons mogen leven. op 7 sep
tember 1978 zou zij 103 jaar zijn geworden . 
Denkend aan 1875, haar geboortejaar, 
ligt dit jaartal voor ons in een onbekend 
verleden . Weelde en voorspoed lagen 
niet op haar pad. Reeds op 5-jarige 
leeftijd werd zij wees en had een moei 
lijke jeugd. Zij trad in het huwelijk op 
23 november 1905 en reeds op 1 septem
ber 1926 overleed haar man . Meer dan 
50 jaar, een halve eeuw, was zij weduwe. 
Als een hard werkende vrouw toonde zij 
grote zorg voor haar gezin met twee 
zoons en drie dochters. Zuinigheid en 
vl_1Jt, geloof en volharding zijn woorden , 
die _op haar van toepassing zijn. Naast 
moe1l1Jke momenten kende zij vreugde
volle uren. 
Te midden van kinderen, k leinkinderen , 
achterkleinkinderen, familieleden , beken
den en parochianen mocht zij in Erica 
haar honderdste verjaardag vieren . 
Hoewel ze zeer doof was gew.Qrden,behield 
ze tot kort voor haar dood· een onvoor
ste lbaar goed geheugen . Op 30 januari 1976 
we_rd zij opge~;'men in het verpleegte
hu is " De Horst In Emmen. Voorzien van 
het Sacrament der Zieken is zij op zondag 

30 juli 1978, kort na de Gebeden der 
Stervenden, in alle rust gestorven. 
Op 3 augustus d. a.v. hebben wij haar 
lichaam eerbiedig begraven naast dat van 
haar man op het Katholieke Kerkhof 
van Erica. 

Vader in de Hemel , maak alles nieuw, 
ook voor opoe , die van ons is heenge
gaan. Haar wens om naar de Hemel te 
mogen gaan , is vervuld. Wij wensen haar 
een eeuwig vreugdevol leven toe en zijn 
ondanks ~aar overlijden dankbaar gestemd, 
omdat WIJ haar zo heel lang bij ons heb
ben geh_ad. Wie is het gegeven om zich 
zolang ,n te zetten voor menigeen , die 
komt en gaat , geleeft heeft of nu nog 
leeft ? Wij bidden U, dat haar eenvoud , 
ge loof en doorzettingsvermogen ons voor 
ogen blijven staan bij alles wat het leven 
biedt. Zo'_n v_?orbeeld . als dat van opoe 
maakt du1del1Jk, waarin een klein mens 
groot kan zijn . 
Moeder Maria , wees onze gids nu en in 
het uur van onze dood . Amen 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden _van onze l ieve moeder en opoe, 
zeggen WIJ u harte l ijk dank. 

DE KINDEREN 


