
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA SUZANNA VAN LANGE 

Zij werd 20 april 1897 te Beuningen geboren. 
overleed 29 februari 1976 gesterkt door het 
sacrament der zieken, in ht't ziekenhuis trOl
denzaal; 3 maart is haar lichaam op het r k. 
kerkhof te Dent'kamp te ruste gelegd. 

Een merkwaardig mens is van ons heeng~gaan . 
Bijzondere dingen deed zij nkr, ook drong zij 
zich niet op de voorgrond . To<'h ging er iets 
van haar uit dat aantrok. Was hN haar be
scheiden eenvoud of hartelijk<' dankbaarheid? 
Zeker is. dat ze niet om belangstelling voor 
zichzelf vroeg: neen het geven lag haar beter 
dan het nemen. Misschien ook dat baar held
haftig dragt>n van pijn en beproeving niet na
liet indruk te maken. Toen zij nog maar klein 
was werd haar moeder in de hemel opge
nomen; gelukkig haar tweede moeder heeft 
haar begrepen en opgevangen. Als jong meisje 
liep zij evenals de H. Lidwina van &hiedam, 
op het ijs een beenbreuk op. Het werd een 
levenslange pijnlijke handicap voor haar. Aan 
dat lijdt>n heeft haar christelijk geloof zin en 
hoge waarde gegeven: zij heeft haar lijden 
gedragen in vereniging met de liJdende Chris
tus. Geen wonder dat zij aan het einde van 
haar lev('u verzuchtte: .Ik verlang ontbonden 
tt' worden om met Christus te zijn" . Onge
twijfeld heeft zij in haar zwaar bt'staan van 
velen vet'! gekregen. Voor die belangstelling. 

dat meeleven, die lit>fdevolle ver7.orging, gaf 
zij terug haar oprechte dankbaarheid en haar 
voorbeeld. Zij let-rde ons bt-seffen waar hrt in 
ons leven eigenlijk op aan komt; in alles Gods 
wil volbrt'ogen, openstaan voor de mt'dt'mens 
en daarbij je zelf vergeten. Wij vertrouwen 
zijn nederige dienares g<'rust aan God tOt' zo
als zij dat ook zelf deed, wij Vt'rwachten van 
Christus, dat Hij Zijn trouwe deelgenote in 
het lijden ook deel geeft aan Zijn heerlijkheid. 

Mijn Jezus barmhartigheid 

Maria, mot-der, hier is uw roegewijd kind. 

Voor Uw deelneming. ondt"rvonden tijdt-os 

de ziekte en na 't overlijden van onze 

bemiodt' zuster en tante, betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 

FAMILIE VAN LANGE 

DENEKAMP, maart 1976 

Hopmans:raat 3 


