
+ Dankbare herinnering aan 

J Geertruida Adriana Maria Hol 
weduwe van Andreas Petrus van Rossum 

Geboren te Beneden-Leeuwen 1Omaart1897. 
Plotseling overleden thuis te Dreumel 
6 juni 1988. 
Plechtige Uitvaartdienst in de Parochiekerk 
H. Barbara en b11zett1ng an het Familiegraf 
9 juni 1988. R.K Begraafplaats te Dreumel. 

Dankbaar mogen wij zijn bij het afscheid van 
onze bezorgde moeder en altijd meelevende 
oria Zij betekende veel voor haar grote gezin, 
haar fa'Tlire en haar vele kennissen in en 
bu:ten Dreumel. Haar sterkste karaktereigen
schappen waren haar ontstellend groot op
timisme en haar grote ijverde onderlinge liefde 
te bewa•en en kordaat op te treden in orote en 
kleine zaken. Ook van vader moesten w11 
onverwachts afscheid nemen, 1 O jaar geleden. 
Met hem had zi1 een goed huwelijksleven, ze 
pasten goed bij elkaar. Na zijn dood hield zij 
hem niet alleen in herinnering, maar hij was er 
nog dikwijls en dagelijks bij 1 

Ze was lichamelijk en geestelijk erg sterk en zo 
kon zij zelf verwonderd reageren: "ik snap zelf 
niet dat ik al 90 jaar geweest ben". 

Ze hield erg van de natuur, van dieren, bomen 
en planten. Ze moest groen om haar heen 
hebben en de ruimte om zichzelf te kunnen 
zijn. Maar ze kon onmogelijk zonder de kon-

takten met haar familieleden en vele anderen. 
Ze was in deze kontakten zichzelf, vriendelijk 
en nuchter. 

Fantastisch is dat moeder en oma met haar tijd 
meegroeide, ze was alles behalve ouderwets. 
Ze bleef leergierig en op de hoogte van allerlei 
ontwikkelingen en bewaarde van de vele, vele 
jaren, vol ervaringen, het beste. Ze had een 
sterke drang niet oud te willen zijn in mening of 
gedrag en als je het zelf niet zei dan overtuigde 
zij de ander dat ze nog helder van geest was. 

Een grote hobby was haar handwerken. Zoals 
vader. was moeder een diepgelovge vrouw. De 
rozenkrans was altijd dicht bij haar en trouw 
bezocht zij tot op het laatst de paroch1eke(r<. 

Op haar is van toepassing de zin uit ons 
volkslied: .Mijn schild en de betrouwen zi1t Gij, 
o God, Mijn Heer''. 

Moge zij delen in de belofte van de Heer Jezus, 
dat de dood niet het einde, maar een 
verandering in het leven is. 

Moeder Maria - Zegen ons. 

Voor Uw blijken van belangstelling, 
na het overlijden, bij de uitvaart en begrafenis 
van onze zorgzame moeder. lieve oma 
en overgrootmoeder zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein-, en achterkleinkinderen 


