
LIEVE MOEDER 

Door een onzichtbare draad 
blijven wij steeds met jou verbonden. 

Van jou hebben wij heel veel zorg 
en ook liefde ondervonden. 

Niemand hoeft ons nog te vragen 
dat wij jou op handen blijven dragen! 

Iedereen mag weten 
dat wij jou nooit zullen vergeten! 

Moeder bedankt \'Oor alles. 

Vader, Theo, Frans en Wilma 



t 
Om te blijven denken aan 

Maria Petronella Natter 

geboren op 2 mei 1931 

echtgenote van 
Bernhard Karnebeek 

Het is een merkwaardig gevoel, als je iemand 
op Tweede Paasdag, vroeger, hebt leren 
kennen, en als je diezelfde geliefde 48 jaren 
later op Eerste Paasdag los moet laten en haar 
leven gelovig in Gods handen moet leggen. 

Maar zo is het gegaan. Swingend door het 
leven met je liefste, van wie je zoveel goedheid 
en zorgzaamheid hebt mogen ontvangen. 
Aan wie je ook zoveel zorg en liefde hebt 
mogen geven. 

Een mensenleven, niet eens zo heel lang. 
Er is veel gebeurd. Een open hart, een open 
deur, een open huis voor zovelen, die het soms 
minder gemakkelijk hadden, want met haar 
··ging het altijd goed". 
Het is een hele troost. als je van anderen hoort 

dat ze wilden zo'n moeder te hebben. 
En dat zegt alles. 

Haar leven was zoals elk menselijk leven. 
Voorspoed en tegenspoed, ziekte. pijn. zorgen 
en angsten en toch openheid en hartelijkheid 
\OOr zoveel anderen. 

Moeder haalde veel kracht uit haar geloof. 
We weten dat zij haar liefde richtte op 
~1oeder ~faria. Hoeveel en hoe \aak heeft zij 
allerlei Maria liederen gezongen. 
Zij is daarin rnor ons een voorbeeld. 
Zoals ook haar hele levensstijl van liefde, 
toewijding, zorg voor ons een voorbeeld zal 
blijven. 
Moeder, bedankt voor alles, en leef met de 
verrezen Heer, samen met Maria. 

Moeder is gesterkt door de H. Ziekenzalving 
overleden op Eerste Paasdag, 23 april 2000. 
Wij danken God voor alles, wat zij ons gaf, 
in de H. Eucharistie bij haar uitvaart in de 
parochiekerk van de H.H. Bonifatius en 
Gezellen te Haaksbergen op 28 april 2000, 
waarna wij haar naar het Crematorium te 
Usselo brachten, waar wij in liefde verenigd 
tijdelijk afscheid van haar moesten nemen. 

Wij vragen Uw gebeden voor haar en wij 
danken U voor Uw medeleven en onder
steuning in deze laatste, moeilijke weken. 


