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Dierbare henrnenr.g aan 

Maria Hendrika Martina 
Akemann - van Gaaien 

:;!' :~ 19 i.Axtmve--19;:., t f'! iJr" 

Nicolaa5 Jacoi,u5 Akemann 

• Nssldv.1Jk. 8oktoDer1905 t Doetinchem, 10juli 2!)()3 

"litill!}e Moe.:ler Maria'', ~1ac~tt.e Ms '°'"''te ,~rwchten 
a's t" weer tel"S een "at 135:Îg pro111cem vo.rd~ En 
met d~ u~ 1<~a w'n moe ~khtiil i!Bn v.ea- ut ae 
"~ gtholre"· \'.'a~:; ir. haar rr~e"' f.e ze-~ voor naa' 
g~n en t:(I" t<jd la"g ook >'OOr haar ei.:Jen ouders en 
schoonouders was ,~ r .aar ogen Ma-is een wen:e!~ke ~ulp 
in ban,3e dac~en. Ze nad voor haar ten grov be"110ridenng 
die ze ~e!i,ker:;ijd 00( verbond met de ,Ji,pe hoog<ichting 
.oor h.ai.r eigen ·~oeder. 'Want." zo zei lt. "Jat wa; pa~ 
cm He i0e". In Ma• klassiek en !ótand111stiq jjelcof ;.a; u 
naar ~.aar c.~m ~!!r. "t>t.a6• om 111 hllllr ;;;rijd voor 

het beswn en ove~.even van haar gez:n te volharden met 
de sttA zoal5 zij ron u~ va~ 0.L. ~eer. ife siup 
"m:"t z;J~ b.idiu5~ .NS,-. 
Er cl.at s na.a• hele leven l>ij<jtbleven er v.anui-; d e o-.·er· 
t<Jiq1ng 17.ad ze voor cnl! a!lema.a1. 
Daarom w.as zij. ofochoon rren haar soms wat stuurl! kon 
zien turtn, een blij men!l, die on;, iib we het even niet zo 
z.agen rt:en. kon troo!lten en opvrolijken. 
H11.sr la.a-;ste jaren w wnder h38r rr.a4, ~.;1arvan u t>IJl'lll 
een ha ~e ~.IN z~n t'lA!ltjt w11s, ~ ze in de buurt van 
hll.ar jc-.gs:e dochter en op afo~4d v.ar. '138' ll~ere 

l:lr"'1erer: I' ~~- -;evred~ lif!JheiJ rr.oqen lev~ 
Ze 15 oro~;il:end en kalm.,.," ons t-.eenge.gaa1 n;i een la~ 
leven. Stfllet:jes, wall! ze ken w3gen. Afgelopen Don~rd"'J 
was haar laate>te complete diig hier op aarde. 
Daa-van zij ze ons vroeger a:tijd; DO'lderd.ag oh Donderdag 
Oh :;.:;hoonste daq der dagen. Des morgen; noq een hat11e 
-..u-<. En ·s-a.-onds 6l~ch~ twe.e o;ieen. 
We rellen merl!'?l dat 'tra~. vj W1 lev= ~!'llde VDOt" 

ons z.a liCJe11. r.aarll8n we ons 17 '.:'•!111:1 Z', en !::urmen 
koes:er-en. Ool: daar heeft ze nog voor kunner zorgen. 

l'q bed.anken u al!tn voor w medeleven en belanq:>tellmq 
en i'.gat eike hen·n.11tn'.r1.g aan cn5 .'vfam5 er il..., z~ln ."iet e~rr 

8r;,,..;a;n. 


