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Wij houden dankbaar de hennnenng 

levend aan 

Catharina Elisabeth de Jonge 

Zij werd geboren te Meppel op 2 juli 1905. Zij was 
46 jaar gelukkig getrouwd met Gerhardus Johannes 

Antonius Gosen. 

Op de morgen van Witte Donderdag Is onze lieve, 
zorgzame Moeder over1eden. Het was weer Goede 
Week en onze gedachten gaan weer terug naar 2 
jaar geleden, toen Moeder zó intens de Goede Week 
beleefde. Die week wilde ze vieren: Palmzondag, 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag én de Paasvoenng 
op zaterdagavond. Daarna was 't ook echt Pasen 
voor haar. En dit wensen we haar nu ook toe: dat ze 
samen met Vader ("Vader was mijn liefste schal") én 
haar heve Ouders Pasen viert op een wijze die onze 
voorstelling te boven gaat; dat het Pasen van de 
Heer haar nu helemaal mag overspoelen. 
Moeder was de jongste dochter uit een gezin van 7 
Qlderen. Haar gezondheid was zwak, zoals haar 
nog levende zus en broer herhaaldehJk hebben be· 
vestigd. Daarom zijn we heel dankbaar, dat ze 
steeds weer zo'n veer1<racht toonde, dat ze rum 90 
jaren bij ons was en dat we haar laatste verjaarda.g 
samen met lamiHe. vrienden en buren zo feestelt1k 
mochten vieren. 

Ze was ruim 46 1aar gelukkig getrouwd met Gemt 
Gosen en was blij met de 3 kinderen die urt hun hu· 
wehJk werden geboren en later met hun enige 
schoondochter Ze was zeer zorgzaam en soms 
zeHs overbezorgd voor het wel en wee van haar ge
zJn. 
Moeder hiekl ook veel van uitgaan en een vast pa
troon n haar teven was 't wekelijks brei- of kaartmid
dagJ8. En wat genóót ze van de vete autotocht)es. 
Achter In de auto werden alle wederwaardigheden 
van de afgelopen week met een vriendin gedeeld. 
Menig jaar heelt Moeder zich ingezet voor ZJ8ken en 
beiaarden, o.a. VI& de Zonnebloem. 
De laatste jaren namen haar krachten geleidelijk ver
der af, geestelijk en llc:hameltjk, tot ze op Witte 
Donderdag 4 april overgng naar het Nieuwe Leven. 
Op dinsdag na Pasen, 9 april, vierden we haar leven 
en sterven in de H. Hartkerk en hebben we haar li
chaam aan de aarde toevertrouwd. 

De dood /'Jeeft niet 
het laatste woord. 

De liefde heeft 
het laatste woord; 

de dood Is een tunnel, 
er is een ovet1<Bnl, 

over lijden 8ll dood hffn. 

Hiermee danken wij U van harte voor Uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder. 

Gerrie 
Laurens en Annie 
Jos 


