
Wil - M>k in uw gebed - noK eens denk1.·n ~~n 

M.\RIA JOSI:.PHINA CHRISTINA 
\A 'l DREUMEL 

\\t'duwe - s>n<h 10 apnl i'!65 - \an: 
LOIJARD \'A:-< CR~Y 

Geboren 25 dercmhcr 18Sï te Ormen. 0\·erk•den 
in .. dl' ,\nnenhorch" te Ro-malt•n - ge-:terkt 

Joor het tl '>:~crament 'nn de 1ieken -
op I :~ugustu~ 1'~"1. 

\\'iJ hcbben haar bcgclcid naar haar laatste rust
pla;\1 s - sanll'n hij haar man - op 5 augustus 
d.a.\. op het kerkhof van de Lamhcrtusparorhil' 

te Rosmalen. 

Tuss<.'n haar gdH>ortl.·danun - kerstmis 1KS7 -
en haar stcrfda~-: 1 augustus l <JRl liggen 93 jaren 
"aar in haar man. rduard 'an Crc,·. 45 jaren 
,cntraal stond. In 1ijn drukke wcrklaamhedcn 
op het Prodndchuis wbt 1i_i hn:lr man op re 
vangen. hem 'n thuis te heLor~-:en. van w:~aruil 
tij samen voor velen 'n weldaad 7ijn geweest. 
Zijn werk bc1orglle contacten met mensen uir 
a ll t• klassen en standen en die srijl is ha:~r hij· 
gcble\·en tot h:~ar dood toe: altijd hoffelijk -
dankhaar en nicndelijk en bijna altijd met ecn 
lach op haar getichr. 
henals haar man is ook zij een diep gelovige 

'rouw geweest. die hij haar wekelijkse Hl.'ilige 
Comr.1111He op hnar kamer elke kl'Cr. in dic7elldc 
stij l, eerbiedig l'O d.111kbaar was 'oor deLe g~,.,. 
tcliike steun. 
S;ui1cn m~t haar m.ln is ook hMr lc,·cn weldadig 
gew~o:st door haar voorbeeld. door haar dicn,t· 
b.1arheid in ha;>r goede jaren. door haar Ie\ en 
,·;111uir haar gl·loof en de l aar~tc jaren in .. de 
Annenllorch" door haar vriendelijkheid en d.tnk· 
b.tarhcid ,·oor bewctcn diensten. 
t;ccn wonJer dat vooral zij. d1c het meest mcr 
haar m aanrakmg kwamen. 'an haar hiehh:n. 
Zl·kl·r hield God , ·an haar. Hij g:1f haar de tijd. 
<H jar~n. om tnc te le,en naar Zijn uiteindelijke 
komst. wat gehl•urdc op 1 augustus 191l1 . Zij 
"as klaar om w;lkker tl' worden in de open 
armen \an <ïod. naar Lal 1ij nu ccn \'Oorspraak 
tijn ,-oor allen. die haar in haar ,·erder k•"cn 
begeleid en vcr7orgd hebben. voor haar familie 
en 'rienden, \OOr haar nichtjl' dat zo,·eel jaren 
ha:tr terwille was, in hel bijtonder directie en 
personeel ,·an de denle woonlaag van .. de An· 
n.:nhorch", waar 1ij dankha::tr l'n tevreden haar 
lcven aan God teruggaf. Leef nu vcrder bij God. 
M,tria - Lic,·c \'rouw van Den llosch - bid voor 
on~. 

In lillar leren H'as :U dm1kbaar voor elke attentie 
hr welke vorm dan ook. 
i\ 11 - by lwar ilt'<'llg<~ml - d<mken wy u hartelijk 
t•oor uw meclt:re11 etl voor alle J!.Oedhcid aan 
!laar bet1•e:en. 
Haar familie en vrienden. 


