


Ter herinnering aan 

Catharina Maria 
van Ommen - Hassink 

Zij werd geboren 7 april 1922 te Haarlem 
en zij overleed 28 mei 1999 te Glanerbrug. 

Als je moe gelopen bent naar de sfeffen 
om voor mensen in de nacht wat licht te 
zoeken, zet je dan neer in de stilte en luis
ter naar de bron! 
Als je diep genoeg doordringt tot de kern 
van de dingen, krijg je ogen om onzichtbare 
dingen te zien en oren om onhoorbare 
dingen te horen! 

'Phil Bosmans" 

Ondanks de ziekte van onze lieve, zorgza
me moeder en oma moeten we nu afscheid 
van haar nemen. Graag hadden we haar 
nog langer bij ons gehouden, maar het 
ziekzijn vroeg te veel van haar en daarom 
kunnen we nu zeggen dat het zo goed is. 
Ze was een diepgelovige vrouw en dit 
kwam tot uiting in haar godsdienstige bele-

ving en in haar zorg voor allen die haar 
dierbaar waren. Zolang ze kon vierde ze de 
Eucharistieviering mee en o.a. daaruit putte 
ze de kracht voor haar zorgzame leven. 
De kleinkinderen kwamen voor haar op de 
eerste plaats. Ze waren haar nooit teveel. 
Zelfs op haar ziekbed werd er een spelletje 
gespeeld. Ze volgde met belangstelling hun 
weg naar volwassenheid. Het meest genoot 
ze als de hele familie compleet was. Bij alle 
zorgzame liefde die ze voor ons en zovelen 
had, bevelen we haar bijzonder aan bij On
ze Hemelse Moeder, waar zij zo'n grote 
verering voor had. 
Uit dankbaarheid voor alles wat zij voor ons 
en allen heeft gedaan, blijven we haar in 
ons gebed als ons voorbeeld gedenken. 
Moge ze nu voor eeuwig leven bij vader en 
alle dierbaren die haar zijn voorgegaan. 

Lieve Moeder Maria, 
bid voor haar en ook voor ons. 

Voor al uw blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


