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TANTE MARIA 
In groot geloof is zij van ons heengegaan. 
Zij verlangde naar de Hemel en haar 
dierbaren zoals het hert naar het koele water. 
Zij volbracht de wet van Christus in het goed 
zijn voor de ander, speciaal voor het gezin 
waarin zij leefde. Zij was een lieve vrouw, die 
zachtheid met wijsheid verenigde. Haar geluk 
en haar blijheid putte zij uit de diepe bron van 
haar geloof. Gaarne en met aandrang wilde 
zij ons daarin laten delen. 
Dikwijls zei ze: ,,Vertel toch aan de mensen 
hoe goed Jezus is, wat Hij voor ons heeft, 
overgehad. Jammer dat de mensen het niet 
begrijpen. Hij is toch zo goed," 
Zo ook: ,,God wat ben ik blij dat ik U mijn 
Vader mag noemen" of "De avond is 
aangebroken, de dag is reeds gedaald, maar 
mijn uur is nog niet gekomen. 0, lieve Jezus 
kom mij halen, ik omarm U, ik omhels U. 
Acht U mijn uur nog niet gekomen? Waarom 
zou ik U weigeren te lijden, mijn krachten 
raken uitgeput. Ik kan niets meer. 0 Jezus, 
roep Uw dienares, roep haar met Uw 
Goddelijke lippen". 

Tante Maria had een "doe-geloof'. Zij was te 
vinden in wat zij deed. het gehalte van haar 
daden was hoog. Zij was een verstandige en 
voorbeeldige vrouw, die haar huis op 
rotsgrond had gebouwd. Haar dood is 
kostbaar in de ogen van God en troostvol 
voor ons die als dierbaren verder moeten. 

Tante Maria, veel liefs van ons allemaal en 
tot weerz1ens. 

Haar boodschap: 

"Kinderen bemint elkander dan hebt gij de 
wet van Christus volbracht. 
Kinderen die hun ouders eren gaat het wel in 
het leven". 

Voor Uw medeleven en belangstelling in deze 
dagen danken wij U hartelijk, 

Fam. E. Lammerink - Groothuis 

Reutum, 12 maart 1984 
Snoeymansweg 23 


