


Ter herinnering aan .. 
Cornelia Jacoba van Kastel. 

Zij werd geboren op .1 maart 1899 te Bredd 
en overleed na het ontvangen '~ri de Zie
kenzalving in het \. pleeghuis .~let Kleine 
Vaerr· te Ensched~ op 1 deer· •oer 1984. 
Na de EucharistiC'V ering b r uitvaart 
in de Go"de llerrte1kerk te ecfc volg-

dt; de cre:natie te 1 ' 10. 

Wie 1 ante ( r, zoals ziJ n werd ge· 
noemd heeft be\\ J van haar de 
herinnering een Hiendelijke en toege-
wijde vrouw. Ict sterven van haar Vader 
gaf haar als ouds e van het gezm al vroeg 
de raak om z end haar krachten te wuden 
aan haar d er fC 

Z1i was In Er. che ra meer dan 40 jd r de 
filiaalhoudster van J m·n en wa' délarbU 
veeleisend voor zichzelf. maar tevens be· 
scheiden en niet op de voorgrond tredend. 
Altijd was ie be1fg met nijvere handen In 
de zaak en in het •1ishouden of waar ook 
haar inzet maar g r agd werd En toen 
voor haar de taak 1n de inkel volbracht 
was, bleef zij behulpzaam in de huishouding 
van haar ~us. 

Haar lange leven bracht haar wel met veel 
mensen in aanraking. maar niet op veel 
plaatsen. Zij leefde In een kleine wereld. 
maar was daarin heel intc:ns bezig met de 
haar toevertrouwde taken 
Haar gelovig staan in het leven schonk haar 
de kracht om zelfverge· · n voor anderen 
aanwezig te zijn. Zij lee1de ook vooral in 
haar laatste levensjaren de p!in Vcm hattr 
lichamelijke zwakte kennen. maar tçen vond 
zij op haar beurt de voor haar zo gewenste 
hulp. Rustig is zij naar haar God en Schep
pPr gegaan. dankbaar voor haar lange leven. 
\'I willen bidden, 

dat de Heer onze God haar blijvend 
opneemt in zun eeuwige Liefde. 

Voor uw n1edeleven en belangstelling wil
len wu U h.irtt" • rfanken. 

Félrn1Fe Prieshof-van Kaste! 


