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Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënstehuis hebben wij op 

9 december afscheid van haar genomen. 

Onze goede moeder en lieve oma mocht te
rugzien op een welbesteed leven. Met alle 
energie, die in haar was heeft ze zich mét 
vader ingezet voor haar gezin in vaak moei
lijke tijdsomstandigheden 
Vele jaren was Zij dienstbaar in de huishou
ding van gezinnen, ook om daardoor voor 
haar zoons de mogelijkheid te scheppen 
voor een goede scholing 

Ze stelde wel eens hoge eisen, maar dat 
deed ze ook aan zichzelf en tegelijk heeft ze 
ook alles van zichzelf gegeven. 
Vooral ook haar kleinkinderen en achter
kleinkinderen lagen haar na aan het hart. 

Blijmoedig van aard sloeg ze zich moedig 
door .. alle tegenslagen heen en, tot op hoge 
leeftijd helder van geest, genoot zij van alle 
kleine vreugden van het leven: van de vele 
mensen, met wie zij gemakkelijk kontakten 
legde, van allerlei aktiviteiten binnen het 
Dr. Ariënstehuis en van de vakanties, die ze 
maakte. 
Vooral de kapel was haar bijzonder dierbaar. 
Tot haar laatste levensdag vierde zij daar 
getrouw de Eucharistie mee. In haar gods
?1enst1g leven nam Maria een grote plaats 
in: de rozenkrans was haar lievelingsgebed 
en vele jaren ging zij mee op bedevaart 
naar Kevelaer. Al hield zij nog van het le
ven: ze wist zich tegelijk op-weg naar God. 
Daarom nam zij ook, mét andere bewoners, 
deel aan de gemeenschappelijke ziekenzal
ving. 
"Heer God en Vader: wij danken U voor al
les, wat onze goede moeder en lieve oma 
ons heeft vóórgeleefd. Neem haar nu op in 
Uw eeuwige vreugde, waarnaar zij hoopvol 
heeft uitgezien. 
Maria, toon dat gij ook nu voor haar een 
Moeder zijt." 

Uit dankbaarheid voor uw vriendschap en 
medeleven en ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


