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Ter herinnering aan 

MARIA THEODORA VAN MAREN 

Zij werd op 19 augustus 1901 geboren 
te Rossum 

Zij trad op 26 februari 1930 in het huwelijk 
met 

Joannis Ludovicus Santbergen. 

Zij overleed op l O mei 1984 
in het Carolus Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch. 

Na de uitvaartdienst in de kerk van de H. 
Mart inus en H. Barbara hebben wij op de 
begraafplaats te Rossum haar lichaam aan de 
aarde toevertrouwd . 

Zij was de oudste van de negen kinderen Van 
Maren. In een kleine kruidenierswinkel werd 
de kost verdiend voor het gezin. Zodra zij 
kon, ging zij mee-verdienen . In Zaltbommel 
diende zij in enkele gezinnen en leerde een 
goede en zuinige huisvrouw worden. 

Bij haar trouwen kwam zij bij de sluis "St . 
Andri es" te wonen, waar haar Jan wachter 
was. Maar met zijn werk bemoeide zij zich 
niet. leder had z'n e igen taak. Zij ging rustig 

haar gang' binnenshuis, was opgeruimd, vond 
a lles goed, had geen wensen of verlangens. 

Toen haar man na 36 jaar dienst aan de sluis 
gepensioneerd werd, bracht dat verhuizing 
mee, naar de kom van het dorp, dichter b ij 
de kerk. Dat was f ijn, want na een beenbreuk 
bleef zij slecht ter been en dat werd met het 
jaar erger. Zo lang zij kon, ging ze steunend 
op haar stok, ter kerke; maar de laatste 
jaren ging dat niet meer. 

Ook het gouden huwelijksfeest kon niet ge
vierd worden; zij kwam toen juis t uit het 
ziekenhuis. 

Korte tijd werd zij verzorgd in het verpleeg
huis te Zaltbommel, maar daar kreeg zij 
heimwee . En haar man wilde haar graag thuis 
verzorgen en heeft dat met grote toew ijding 
gedaan, geholpen door de zuster van de wijk . 

Bij alle beproeving bleef zij opgeruimd en 
lachte graag met mensen, die haar bezochten. 

Heel vredig is zij van ons heengegaan. 

Voor uw belangstelling en medeleven dank ik 
u hartelijk. 

J. L. Santbergen 

Rossum, mei 1984 


