
t Met dankbaarheid zien we terug naar 
het leven van 

Maria Gerarda 
Sand - Kreuwel 

echtgenote van 
Hendrikus Johannes Sand. 

Zij werd geboren te Geesteren op 12 augustus 1917. Zij 
overleed, gezatfd door het H. Oliesel, op 29 april 1992, 
in het verpleeghuis "Eugeria" te Almelo. Tijdens haar 
uitvaart in de parochiekerk van 0.L Vrouw van altijd
durende Bijstand te Maria Parochie hebben we af
scheid van haar genomen en haar daarna op het R.K. 
kerkhof aldaar begraven. 

Bij alle droefheid om het sterven van "Krauwels Marie" 
- zoals ze onder ons bekend was ·, willen we toch 
gevoelens van dankbaarheid de voorrang geven. Want 
juist nu zij niet meer in ons midden is komt ons haar 
eigen wijze van leven zo helder voor ogen. 
Zij was een flinke, kordate en diepgelovige vrouw. Haar 
eerste liefde en zorg gingen uit naar haar man en 
kinderen. Daarnaast heeft ze ook haar vader en moeder 
thuis een hele fijne verzorging gegeven tot in hoge 
ouderdom. Met belangstelling volgde ze het werk van 
haar man in het garagebedrijf, waarvan haar vader 
reeds de grondslag had gelegd. Ze verzorgde de hele 
boekhouding, schreef de rekeningen uit en zorgde 

ervoor dat het geld op tijd geïnd werd door er zetf op uit 
te gaan, aanvankelijk met de fiets, wéér of geen wéér. 
Hoe trots was ze clan ook toen ze haar rijbewijs haalde: 
zó was ze in staat zich nog meer aktief in te zetten voor 
het bedrijf. 
Door haar ziekte, die zich al rond haar vijftigste jaar 
openbaarde, werd het haar steeds moeilijker om alles 
zelf te kunnen doen. Ze had nog zo graag met haar man 
van hun pensioen willen genieten. Het viel haar reuze 
zwaar haar zelfstandigheid te moeten opgeven. vooral 
toen ze in het verpleegtehuis " Eugeria" te Almelo 
moest worden opgenomen. Maar toch leefde ze nog 
graag, ze vond het heerlijk om autotochtjes te maken 
met haar man of in de weekeinden naar huis of naar de 
kinderen te kunnen gaan. 

• .Als het leven lijden is, is sterven bevrijden!" Wij die 
achter blijven gunnen haar die rust van harte en wij 
bewaren de fijnste herinneringen aan haar. 

Marie, moeder, oma, bedankt voor wie jij voor ons was. 
Rust nu in vrede. 

Voor uw belangstelling voor haar in de jaren van haar 
ziekte en voor uw medeleven die wij hebben onder
vonden na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
lieve moeder en oma, zeggen wij u hierbij oprecht dank. 

H.J . Sand 
Kinderen en kleinkinderen 
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