


Dankbare herinnering aan 

MARIA JOHANNA MAGDALENA DERKMAN 

echtgenote van Johannes Nollen 

Zij werd geboren te Lemselo op 22 juli 1901 en 
na een zeer welbesteed leven is zij, gesterkt 
door het H. Oliesel thuis ontslapen op 23 janu-

_..ari 1984. Na de gezongen uitvaart in haar 
· parochiekerk hebben we haar begraven op het 

parochiekerkhof te Zenderen op 27 jan. d.a.v. 

Een groot gezin heeft ze gekregen en ze was 
er dankbaar voor. Met liefde heeft ze samen 
met haar man de kinderen zien opgroeien tot 
volwassen mensen, die in haar een prachtig 
voorbeeld hebben gekregen van arbeidzaam
heid en rotsvast geloof. 

Ook toen het niet meer hoefde, toen haar 
krachten afnamen, bleef ze werkzaam en was 
ze steeds bezig. Werken en bidden hebben 
haar leven volheid en waarde gegeven. In haar 
bidden ging ze heel vertrouwelijk met haar 
Heer en Schepper om. Maria, haar patrones, 
was haar voorbeeld als gelovige vrouw en 
moeder van het gezin. 

De kerk was voor haar de plaats waar ze krach
ten opdeed om haar verantwoordelijke taak als 

moeder van een groot gezin aan te kunnen. 
Ook toen ze geestelijk minder werd bleef de 
drang naar kerk en bidden in haar voortleven. 

Ze was vriendelijk voor iedereen en heeft in 
haar rijke leven geleerd naast het mooie ook 
het moeilijke zonder klagen te accepteren. Zo 
kon ze uitgroeien tot een bejaarde vrouw die 
tevreden was met wat het leven haar bracht 
en dankbaar voor alles wat ze in de loop der 
jaren heeft gekregen. 

Rustig is ze gestorven. Met een groot vertrou
wen in de goede God is zij over de drempel 
van dit leven naar het vernieuwde leven met 
haar Schepper gestapt, eenvoudig zoals ze ge
leefd heeft. 

Moge God, die zij zo trouw gediend heeft haar 
nu opnemen in zijn heerlijkheid en moge Maria, 
de moeder van alle gelovigen, haar begeleiden 
op de weg naar haar Zoon. 

Voor uw meeleven met het zo plotselinge 
overlijden van mijn trouwe echtgenote en onze 
lieve moeder en oma zeggen we u heel harte
lijk dank. 

J. Nollen, 
kinderen en kleinkinderen 


