


In de vrede van Jezus Christus, 
onze Heer, is van ons heengegaan 

Mevrouw 
Cornelia, Clazina de Lange 

In het eerste huwelijk : 
echtgenote van wijlen de heer 

W. van der Zijden, 
in het tweede : van wijlen de heer 

J. Stalman. 

• 16-9-1896 
te Vinkeveen 

t 14-3-1981 
te Sittard 

Zij werd gesterkt door het H. Sacrament der 
zieken. 

Mevrouw Stalman overleed op bijna 85-jarige 
leeftijd . Haar dood was voor deze aarde de 
afsluiting van een eenvoudig , waardevol leven . 
Als jong meisje koos ze het beroep van 
onderwijzeres, en schonk zich met grote toe
wijding aan de jeugd van haar geboortedorp 
Vinkeveen. Na enkele jaren openbaarde zich 
een handicap: ze werd hardhorig , steeds 
erger, tenslotte in 1941 in één nacht: vol
slagen, ongeneeslijk dool. 
Tweemaal verloor ze haar echtgenoot door 
de dood. 
Als diep-gelovige vrouw vermocht ze in deze 
moeilijke levensomstandigheden kracht en 
troost te putten in de gedachte: " alles wat 
God wil of toelaat, is goed. " 
Ze herwon steeds weer haar weldoende blij
moedigheid. 

De laatste 14 jaar woonde ze in het pension 
Mariahof, waar Zuster Antonia, haar enige 
zus , lid is van de zusterscommuniteit. Daar 
voelde Mevrouw zich thuis , geborgen . 
Iedere mo rgen was ze in de kapel in de H. Mis. 
" Dààr moet ik mijn kracht halen. " 
Ze kon niet zonder Jezus, zonder de Eucharistie. 

Op U, Mevrouw Stalman , kunnen we de 
woorden toepassen , die onze H. Vader, Paus 
Johannes Paulus Il schreef over de Kerk: " De 
Kerk lèèft van de H. Eucharistie. Zij put haar 
lèven uit de volheid van dit sacrament. " 

Encycliek : " De Verlosser van de mens" 
4 maart 1979. 

U hebt als nederig , verborgen lid van de Kerk , 
dit ook gedaan , door uw voorbeeld en uw woord . 
Daarmee is U hier op aarde reeds het onder
pand gegeven van de toekomstige heerlijkheid. 
Moge deze heerlijkheid nu in U verwezenlijkt 
zijn. Wij vragen dit aan U, Vader, door Uw 
Zoon en de heilige Geest. 
Moeder Maria, bid voor de dierbare overledene . 

Ik dank allen die goed zijn geweest voor mijn 
zus tijdens haar leven , bijzonder in haar 
ziekte , bij haar overlijden en die haar de 
laatste eer bewezen bij haar uitvaart. 

Zr. Antonia de Lange. 


