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MARIA ANNA CHRISTINA DUIVELSHOF 

Wt:duwe van 

SERNARDUS JOHANNES OOSTERSROEK 

ZrJ wflr<i \Jt!boren op 23 september 1911 te De L>Jtto 
en gesterkt met de H.H Sacramenten der Zreken is 
211 vredrg ont~ldpen op 9 f~:~bruar~ 1994 in het 11eken 
huis te Oldf!n1aal Haar lichaam werd ter '"sw (Jl' 
lcq<J op liet r k . kerkhof van De Lutte op 
12 f~hruarr 1994. 

D.:tt haar aardse leven toch nog zo snel zou erndrgun 
had nierr~and kunnen vermoeden. Na haar opnarr~o 
on het 11ekcnhurs op 8 februon j.l. mookt~ ze met 
haar enrgu dochter de afspraa~ om na ommekorrst 
van een achttal dagen rn het zrekenhurs brr haar rn te 
trekken 
De noodzaak. maar ook de behoefte aan persoon 'I 
kc ver zorgrng was al wat eerder gebleken en ook 
door haar ge-urt. Tot dat moment woonde zrJ mei 
liChtbaar plezrer op haar eigen en met de .. Lu IIerse" 
kleinkrndftr!'n altrrd in haar buurt. 
Ma was goedlachs en hield van een praatre met de zo 
en gene. Op die manrer bleef zij op de hoogte van 
het plaatseliJk nrcuws. Turnreren, vroeger'" haar Ir of 
en de laatste jaren rn haar tuintJe was baar lust en 
haar leven Bloemen en planten maar ooi< de natuur 
111 het algemeen gaven haar veel plezrer en vormdttn 
voor haar als t>et ware een re<;htstref'ks gesct)erok urt 
de hemel. 

Ook hreld Zll graag eer stier •ot vflcnd. Kr.,<en voor 
refT'Jnd grng ZIJ bever un dl' Wl'll rnel unzonoenng 
var> 'laar man o?n God 
Voo• df>z<> berden koos I' vol O\erturg•ng, onvoor 
waardeliJk en m~; t vollee G'l < vergave 
Het overliJden "an llaJr m<Jr rn 1987 aanvaardoe ZIJ 
als een natuurliJk gegev( r Maar rn de Jaren daarna 
"'":"" 111 hem erg, maar vc~hle rurst hem ook Meeds 
zeer nabiJ. Zrrn dood St:'>n!J geen moment lussen hen 
rn 
Zij neeft ons. knuleren wermalen verteld dat ze 
voN het klooster'ever· zo~ hebben gekozen als ze Pa 
niet had ontmoet 
Haar rotsvast geloef n God .• ,~s ~enmerkend maar 
zonder en•ge OVE'rdr"v"''l. rronder Gods Marra. was 
'laar toeverlaat. Brr ha,• w kchl•.sc kerkgang zou "I 
die roort vergeten te rcr In haar laatste levensra· 
re'l las zrJ vele boeker vt:r de he' gen op aaroe 
'lr1a J zu,t op or>s netV' es bfrrver zoals re ""s. een· 
voudrg, drenstvaardrg lt>Ort klagend en 1e Ie· 
venstaak nem"nd zoals (re OP ,e afkwam 
JrJ hrela ons voor dat hr>Oymoed ten val KOf'1t en 
eenvouJ en oprectrtht"d altrrd loont WiJ btrrven 
tract ten deLe '"'''" los on rn or>s leven toe te pas
~efl WtJ, kinderen en t..lt: r1kmderen ZIJn ervör over 
tuigd dat God JOu oao·voor, conform rouw eigt~n 
overtUiging. zal bclonc11 
Wc bliJven Je da•rkhailr " onttt yebeden gedenken. 
T•Jl llens. samen met Pu " het Hemelse Hurs. 

Voor uw hll;ken van n (r .. t O\·ün, dcelnemmg en de 
laatste eer aan M1 hetwgen w J OI'Ze oprechte 
danK 


