
Ter dc:mkbare hertr.nertng aan 

Catharina Gerharda Laarveld t echtgenote Tan Albertue Jo .. er Eijaink 

Zij ls geboren te Hcahbergen 6 December 192Z, 
~IJ is overleden te U :recht in het Stad. Academisch 
Ztelcenhuts. na voortton te ziJn van de Genade· 
mlddelen der H. Ketk, 10 November 1951 en he· 
graven te Haaksbetgen op het R.K Kerkbof H 
November 1951. 

We staan verslagen over den harden slag. dte Is 
gevallen door het voor ons nog onverwachte ster· 
ven van dezo jeugdtgo en pitchtgetrouwe echt. 
genote en mo$der, dte ondanks haar heV1g_e pijnen 
steeds opgeruimd en vol lever.slust wa,. 0. dood, 
wat zijt ge onbarn hanig. Want mensell)kerwljze 
was dez• vrouw onmtsbo:or voer de mCI.:l. voor 
wten %11 een hechte 11eun en uoos: was. 
Toen ziJ hoorde, er Is geen genezing, beeft z11 tn 
haar d1ep geloof ztch gericht tot God • God geef 
miJ maar ntoed om te hjden en te sterven ê _graag 
%Ou !k nog bhjven bt) man en ktnd, maar Uw wtl 

Et chteda en ntet de ml)n~. In deze moedige he· 
ru. tng hMft ZIJ haat bittere smarten gedragen en 
was zll eon voorbeeld van een $1erke ztel. Maat 
we weten dat Gcd onnaspeurlijke wegen uttklest 
en met alles zl: n bedoehng heeft on dat Htt ook 
kracht geeft naar htrJs, daarom buigen wij eer· 
btedig liet hoofd en zeggen, .. Uw H. Wtl goschtede". 
gedachtig ook Uw woord, .. Wte Mtjn leerling wil 
zJ)n, neme zt'n Ieruts op en volge Mij". 
Beste man ons samonZI]n wm kon van duur, macrr 
gelukkig. wt kenden onze plichten en verheugden 
ons tn d~n ktnderzegen Nu wordt ge wel zwaar 
bep·oeld, maar toon u een man en bewaar het 
kostbaar lletncoà de vrucht van onze llolde. 
Bes•e man en ldndJe mce<!er, fa~r.the en ken:ill!en 
tk dank u voor uw gcede zorgen, go zul, wel 
allen goed voor ml! biècen. 


