
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA (IDA) HENRICA NELL~ 
VAN DE KL\OIENADE 

sinds 28 auguscus 1974 weduwe van 

Antonius (Toon) >'all der Bw-gt 

Mia werd geboren te Helmond op 25 mei 1926 en Ol'crleed in 
het ziekenhuis "an Geldrop op 21 juü 1993, voorzien van hel ll. 
Sacrament der Zieken. 
Tijdens een eucbaristiC\iering op 24 juli 1993 in de parochie
kerk 1-an de H. Lucia ce Mierlo-Hout hebben wc afscheid , ... n 
haar genomen, waarna we baar te m<;tcn hebben gelegd bij baar 
Toon op het parocluckcrkh<>f aldaar. 

Mia groeide op In een goed en gedegen gezin en een groot 
gedeelte "an haar leven heeh re doorgebracht in baar ouderlijk 
huis, waar re werkle in hct familiebedrijf, namelijk hec café en 
waar ze ook de taak op zich nam om baar ouders, en vooral 
haar moeder, te verzorgen in hun laatste jaren. 
Ze had een open hart "oor baar klanten en re zorgde erl'OOr dal 
het café altijd een goede naam bleef houden: nooit echte onge
regeldheden, altijd een goede sfeer en "aangeschoten klanten" 
kregen van haar wel een standje. U mocht ook gr.iag een k:lart
jc leggen met de bezoekers. En zij nam ook het gezegde m-er l'3Jl 

haar >'ader net voor sluiling;tijd: ·Jongens, hoogste tijd en goed 
weer buiten:· 
Ook nadat ze in het huweUjk trad mei Toon, mei "ie re 18 jaar 
lief en leed mocht delen, bleef zij wonen en werken in het 

ouderlijk huiS. Toon was als touringcarchauffeur vaak op de 
weg, maar werd ahljd Uefdevol 1ttweJ.komd na een lange trip, en 
ze konden samen genieten >'an het le1en. 

Mia .,,,·:1s sociaal gci'<>ellg, maakte vlug vrienden, haar huiS stond 
open \'OOr iedereen en re 1''35 altijd "el te vinden voor een 
praatje. 

Ze was 1.eer godsdiensllg en gelovig, mei een speciale dCl'Otie coc 
haar patrones, de Maagd Maria en tol de H. Theresla, die baar 
"-as doorgegeven door haar vader. En als het Cl'Cn kon, ging ze 
kracht en lrOOil zoeken in de kerk 

Onge1·eer 9 jaar geleden werd bet lichamelijk wac minder. 'la 
een hen;eninfarcc werd ze eerst drie-en-een-half jaar l'erzorgd in 
Bakel en daarna ging ze wonen in een aanleun woning in hct 
Alphonsusplanisoen. Het was jammer dal er verlamming,wcr· 
schljnselen kwamen, dat ze slcchier ging lopen en dac haar 
gezichlSl·ermogen "erminderde. Ze bleef Sleeds concact i:oeken 
mei haar familie, met haar broer Jan en zijn familie in Mierlo en 
ook mei iedereen in en rond Alphonsus, maar ze wilde absoluut 
niemand lot last zijn. 

Mia is rustig, na een geduldig gedragen lijden, 1'01 O\erga"e inge
slapen. Meer dan 6 7 jaren moch1en we haar in ons nûddcn heb· 
ben. Moge zij nu, bij haar Toon, leven in het Uchc van Gods Aan· 
schijn. 

HaneUjk danken .,,,;; u allen 1oor uw medeleven tijdens deze 
dagen. 

Jan. Tiny en de kinderen. 


