
In gelovige en dankbare herinnering aan 

CATHARINA BERNARDINA DROPMANN 

sedert 26 december 1955 weduwe van 
Gerhardus Johannes Withag 

Zij werd geboren te Ochtrup (Did.) op 17-8-1896. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken 
overleed zij op 3-11-1984 in het G. M. Zieken
huis. Op woensdag 7 november hebben we 
van haar afscheid genomen en haar lichaam op 
het kerkhof te Saasveld bij vaders graf te ruste 
gelegd in geloof aan de glorievolle verrijzenis 

van de doden. 

In een stil morgenuur heeft moeder haar ruste
loos, werkend en zorgzaam leven (want tot 
voor 7 dagen voor haar overlijden leefde ze nog 
altijd mee met belangstelling in het gezin waar 
ze met grote liefde en zorg door haar huisge
noten werd omringd) in alle rust teruggegeven 
aan God. Haar leven is niet altijd over rozen 
gegaan, want op 15-jarige leeftijd moest ze al 
haar geboorteplaats Ochtrup verlaten vanwege 
familieomstandigheden en verhuisde ze naar 
Nederland. 

Op 25 april 1923 trad ze in het huwelijk met 
Gerhardus Withag in de Plechelmuskerk te 
Rossum, waarna ze gingen wonen in Saasveld. 

Hun huwelijk werd gezegend met 6 kinderen. 
Moeder was van groot geloof en een grote 
Mariavereerster, want ze bezocht ruim 30 maal 
het genadeoord te Kevelaer, en 5 keer ging zij 
naar Lourdes. Zo was het haar een grote 
vreugde om dit te kunnen overdragen op haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Moeder heeft de leeftijd bereikt van de zeer 
sterken, met groot geduld, altijd tevreden en 
dankbaar heeft zij de ouderdom aanvaard, dat 
voorbeeld dat zij nalaat zal altijd haar nagedach
tenis eren. 

Lieve moeder en oma, uw kinderen klein- en 
achterkleinkinderen en allen die u dierbaar wa
ren, wij danken u voor uw prachtig voorbeeld 
en hartelijke zorg, wij bidden dat u nu vooraltijd 
mag leven in Gods Heerlijkheid en voor ons 
een sterke steun zult blijven, wij hopen in uw 
geest verder te gaan. 

Onze Vader- Wees Gegroet 

Wij zijn u oprecht dankbaarvoor uw medeleven 
ons betoond, bij het overlijden en de begrafe
nis van onze dierbare moeder, behuwdmoeder 
en oma. 

De familie Withag 


