
,,Lijden met een lach en een traan, 
woorden soms moeilijk te verstaan, 
maar altijd vol goede moed, 
zo was je en zo was het goed. " 



t Een dankbare en liefdevolle 
herinnering aan 

Maria Gesina Demmer 
echtgenote van 

Johannes Hendrikus Evers 

Zij werd in Albergen geboren op 13 februari 
1922. Na een moedig gedragen ziekte en voor
zien van het sacrament der zieken is zij over
leden op 14 oktober 1992 te Albergen. Wij 
hebben haar lichaam ten ruste gelegd op h~t 
R.K. Kerkhof te Albergen op 17 oktober 1992. 

We zijn bedroefd, omdat wij afscheid moeten 
nemen van mijn lievevrouw, onze moeder, schoon
moeder en oma. Maar tegelijk hebben wij er 
vrede mee dat zij nu uit haar lijden is verlost. 

In haar leven was zij op de eerste plaats een 
liefdevolle echtgenote voor haar man, een 
zorgzame moeder voor haar kinderen en later 
een lieve oma voor haar kleinkinderen . 
Ze was een diep gelovige vrouw, zonder ophef, 
zonder veel woorden, rechtuit en met een 

ruim hart. Ze had een bijzondere verering voor 
moeder Maria en het Mariabeeld was steeds 
in haar nabijheid, wetend dat ze niet alles zelf 
kon, maar de hulp van boven erbij nodig had. 
Ze zat niet bij de pakken neer, maar had levens
moed en geen zelfbeklag en had een grote 
optimistische kijk op het leven. 
Ze heeft echt geleefd en genoten van de vele 
kleine dingen in het leven die haar lief waren. 
Moeder wij danken je voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan en voor het goede voorbeeld 
dat je ons gegeven hebt. 
Moge God je belonen voor al je goedheid. 
God, geef aan ons de kracht samen met vader 
ons verdriet en verlies te kunnen dragen . Zij 
ruste in vrede. 

Deze kleine herinnering bieden wij U aan als 
dank voor uw liefde en belangstelling voor ons 
en bijzonder tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden. Hartelijke dank. 

J .H. Evers 
kinderen en kleinkinderen 

Albergen, oktober 1992 
Stamshoekweg 7 


