
Moeder, 
Uw oude dag heeft u heel vredig en rustig 
in een fijne omgeving door mogen brengen. 
U had een gezellig kaartclubje waarmee u 
veel prettige uurtjes hebt doorgebracht. 
Alleen deze laatste maanden moest u veel 
in bed blijven en nu bent u dan bij vader. 
Zoals u het ons voorhield zullen wij probe
ren te handelen: Ge moet niet om mij 
huilen! Ge moet blij zijn! 

Namens moeder danken wij Nolda en Huub 
voor de vele goede zorgen. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
het overlijden en de begrafenis van onze 
lieve en zorgzame moeder en oma bedan
ken wij u hartelijk. 

Pt"inted Îll Bel;ivm 

Kinderen, klein- en 
ach terklein kinderen. 

40Cil8/2 Copyri;flt Lennoo. Tieh 

OF WIJ 
LEVEN 
OF STERVEN 
DE HEER 
BEHOREN WIJ 
TOE. 

Rom. 14,8 



Wij denken met dankbaarheid aan 

ANNA MARIA VAN ECK 

weduwe van 

MARTINUS RAAYMAKERS 

Zij werd geboren te Boekel op I 7 januari 
1894 en stierf, voorzien van het Heilig 
Sacrament der Zieken, te Genven op 22 de
cemb<:r 1982. Aldaar begraven op het R.K. 
kerkhof op 27 december 1982. 

Moegestreden is moeder van ons heengegaan, 
zoals zij leefde in eenvoud en dankbaarheid. 
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee 
zij werd omringd en verpleegd. 
Samen met vader heeft zij hard gewerkt en 
vele zorgen gekend met haar grote gezin, 
wat haar trots en vreugde was. Uf kinderen, 
eenenvijftig kleinkinderen en eenentwintig 
achterkleinkinderen. 
''Ik ben er niet voor niets geweest", waren 
haar eigen woorden. 
Met haar ziekte, welke zij in haar grote ge
loof aanvaardde, wist zij moedig verder te 
leven en te genieten van de dagen die haar 
nog restteiL 

Haar wijze raadgevingen als: "Tevreden zijn 
met datgene wat we hebben", willen wij dan 
ook graag respecteren. 
Twee zoons, Wim en Martien zijn naar Cana
da geëmigreerd in een periode waarin dit 
leek een definitief afscheid te zijn. 
Tezamen met vader heeft ze gevochten voor 
het welzijn van hun gezin in een rotsvast 
geloof in Gods Heilige wil. 
We hebben allemaal samen veel vreugde ge
kend binnen ons gezin, het was gezellig 
thuis, er werd veel gelachen onder elkaar 
en er heerste een prettige harmonie. 
In 1968 stierf vader na een periode van ziek
te en verdriet. 
Er ontstond een leegte in onze levens, maar 
vooral in het leven van moeder. Ze droeg 
haar verdriet waardig en moedig. 
Het leven ging door. 
Ze had een nuchtere en heldere kijk op het 
leven ook toen An, de oudste dochter, 
stierf, heeft ze veel verdriet gehad, maar is 
ze er toch weer bovenop gekomen. Ze heeft 
erg veel gebeden. 
Voor de kleinkinderen was ze een oma, bij 
wie het gezellig was en knus en bij wie wc 
allemaal graag kwamen. 


