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In grote dankbaarheid en met liefdevol ge
denken blijven wij in ons geloof verbonden 

met 
ANNA CATHARINA MIDDENDORP 

sinds 8 mei 1982 weduwe van 
Mar-tinus Schnieders 

Op 19 februari 1903 werd zij geboren te E
rica. Na een moedig gedragen chronische 
21iekte overleed zij in het verzorgingscen
trum "De Bargeres" vol overgave en rust 
in de nach1 van 18 op 19 maart 1984. Na d-e 
piechtige Uitvaartliturgieviering in de kapel 
van "De Bargeres " en de parochiekerk " Ma
nia Onbevlekt Ontvangen" te Erica hebben 
wij haar lichaam te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof in Erica op dond,erdag 22 maart 1984. 

Een sterke vrouw, een zeer zorgzame moe
der en een heel lieve oma. Zo hebben wij 
haar gekend. Vooral bij het plotseling over
l11den van vader op zat,erdag 8 mei 1982 
bleek hoe groot en sterk haar geloof was 
en hoezeer zij haar vertrouwen stelde in 
Gods liefcfe. Ook tijdens haar lang ziekbed 
hebben WIJ vaak vol bewondering stilgestaan 
bij de wijze waarop zij haar lijden en kruis 
aanvaardde. Tot het laatste toe ging haar 
aandacht en zong uit naar haar kinderen en 
kleinkindernn. Steed,s weer gingen haar o
gen open en bleef zij ondanks haar zwak
ke lichaam met hen verbonden totdat ze 
echt niet meer kon. Dat zij tot het einde toe 
omgeven was door haar kinderen heeft haar 
ontzettend goed gedaan . Dankbaar was zij 
ook voor de goede verzorging van de zus
ters in het bejaardencentrum en voor het 

meeleven van zovelen die even bij haar bin
nen wipten. 
Zoals zij __ in haar leven was : altijd bezorgd 
en gastvri1 voor iedereen , dol op haar klein
kl•flderen, een voorbeeldig moeder, zo is 
z11 ook gestorven. 
Hoewel ze op oudere leeftijd naar Klazie
naveen verhuisde bleef haar geboorteplaats 
Erica steeds een warme plaats in haar hart 
houden_. Moge zij op de plaats waar eens 
haar wieg heeft gestaan nu opnieuw geboren 
wo,rden als Gods kind en opstaan tot een 
eeuwi.g gelukkig leven in het hemels va
derhuis. Zij ge-loofde hierin en verlangde er 
naar. 

God oniZe Vader, 
Gij h_ebt. ons het leven geschonken, 
waar.in l•1efde, schoonheid en vreugde 
maar ook pijn en vedriet ' 
ons menselijk deel geworden zijn . 
Wij geloven dat door al les heen 
uw liefde het laatste woord zal hebben , 
dat het leven sterker is dan de dood. 
In Je~us, _ uw Zoon werd ons duidelijk 
dat G11 die het goede begonnen zijt, 
het ook zult voltooien. 
In Hem is er door alles heen toekomst 
voor elke mens en voor al 't menselijke. 
Geef, vragen wij U, dat dit geloof 
ons tot steun en kracht zij, 
vandaag en alle dagen van ons leven 
in al.Ie omstandig.heden. ' 

Etienne Glorieux. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en na het' over
lijden van onze J,ieve moeder zeggen wij u 
hartelijk dank. ' 

Fam. Schnieders. 
Emmen, maart 1984. 


