
Ter dankbare het,nnenng aan 

Johanna Maria van Elk 
echtgenote van 
Jo,'lannes Lambertus Zondag 

Geboren te Wamel31 augustus 1918. 
Overleden te Wamel24 augustus 1987. 
Wij hebben haar te rusten gelegd op de 
Algemene Begraafplaats te Warnel 
op 27 augustus d.a.v. 

Als een lieve, eenvoudige vrouw hebben wij 
An, mam en oma geKend 
Als oudste uit een groot geztn leerde z1j al 
vroeg wat helpen en zorgen voor anderen 
betekende. Voor haarbroers en zussen was 
zij een tweede moeder. Nà het o~er111den 
van vader en moeder bleef Ztl een mtddel
punt van hun vroegere, grote gezin. Tot 1 n de 
laatste mtnuten van haar leven kwam d1t tot 
uitdrukking in hun bezorgdheld en veel
vuldige bezoeken 

Au1m veertig 1aar heeft mama geleefd met 
en voor papa ons kinderen en later vooral 
ook de kletnkinderen 
Voor de problemen d1e ook haar n•et 
bespaard bleven, vond ZIJ samen met papa 
steeds een oplossing. Kenmerkend waren 
steeds de eenvoud en behulpzaamhetd. 
Voor ons a• temaal had ztj alles over 
Mama was meestal opgeru1md en bliJ-

moed•g en haar gevoel voor humor was 
bekend btJ de mensen u1t haar d1recte 
omgeving. 
Samen met papa kwam ze graag op de 
verJaardagen en andere feestdagen van de 
ktnderen en kleinkinderen. Z11 beleefden 
h1er samen veel plez1er aan. 
Mam. allemaal samen hebben wij een f11ne 
liJd gehad. WtJ zullen proberen om de een
voudige tips die 1e ons btj het afschetd 
nemen hebt meegegeven goed te ont
houden. dan kan het bijna met verkeerd 
gaan. 

Mama, door je rotsvast vertrouwen in 1e 
geloof en met de hulp van je vrienden de 
H Gerardus Mafelia en OL Vrouw heb 1e tn 
de laatste. moeilijkSte fasevan 1e leven laten 
z1en. hoe te een slopende ziekte zonder één 
klacht met moed en kracht kunt overwinnen. 
J11 hebt onsallemaallaten Zten hoeeen een
voud tg mens toch GROOT kan zijn. 

In onze hennnenng zulte 
als zodanig blijven voortbestaan. 

Bedankt voor Uw medeleven. 

J L Zondag, 
kmderen en klemkmderen. 


