
N~ar het Paradijs mogen de co;:;c1cn bcgclcl<lcn 

maR1a antonia €l€uth€R1a k€mna 
Ztj werd geboren te: Olden7.ul de 5 sept. l9+~. Jung. met nog 
een heel leven vóór dch. werd zij plot.:;eling, als het zovt"el:s1e 

~lachtoffer van het sr.civrrkccr. teruggeroepen naar het feuw1g 
Vader}1u1i;, terwijl 1ij, met haar beste vrien<lcn, van \'acaot.e re
rugk:eerdc uit Ouitsl.tnd, op 31 jull 1964. Wij legden ha;.1r lich.tllm 
te ru:ste op de r k. begraafplaats te Ol<lcniaal, de 5e augu:;lUS 19\"4. 

Ria was jong en actief. Zij bruiste van levens
lust. Ze wer~ te bard en mikte hoog. In haar werk 
was zij een inspirerend voorbeeld voor allen om 
baar heen. 

Haar vrije tijd besteedde zij aan allerlei acti\ i
tt•itcn. Zij zette zich daarbij graag in voor de jeugd. 
Zij was eigenlijk te jong, maar door haar ijver, 
haar fantas ie en haar warme hart voor de anderen 
was zij een goede collega voor haar mede-leidsters 
en hracht zij ved geluk aan de kinderen. 

\Vaar :dj ook was - en dat hebben wij \'Ooral 
thuis ervaren - zij was steeds opgewekt en vrien
delijk. stond klaar voor iedereen en hielp waar :lij 
maar kou. \Ve zullen haar missen juist om haar 
lief karakter. 

Lieve Papa en Mama, u zult w<>l veel verdri<>t 
hebben, dat ik zo gauw en onverwacht van u ben 
heengegaan. Ik was graag bij u en ik had het goed. 
maar hier is het toch nog beter. Misgun mij deze 
eeuwige vacantie niet. Ik ben hier gelukkig. 

Verg<>ct mij niet, ik zal u nooit vergeten. Broer
tjes en zusje, mijn lieve 001115 en tantes die altijd 
zo goed voor mij bent geweest. al mijn goede 
'rienden <'Il familie bidt voor mij. Heeroom, denk 
aan mij als 11 aan het altaar staat. 

Vader Uw wil geschiede. 
Ria, rust zacht in de vrede van Christus. 


