
c ~ [ERi_, ONTVANG 
MIJ GENADIG 

1N Uw 
V~E ... 



t 
Dankbare herinnering aan 

ALBERTHA JOHANNA VAN OS 
weduwe van HERMAN WESSEL SCHUL TE 

Zij werd te Erica geboren op 17 februari 1900. 
Hier is zij opgegroeid, gehuwd en gestorven. 
1 n de 76 jaren van haar wel bestede leven 
heeft zij veel aan zich voorbij zien gaan. 
Na haar huwelijk op 8 juli 1920 en na de 
opvoeding van negen kinderen behield deze 
vrouw en moeder de vaste overtuiging, dat 
nadien het leven steeds een opgave blijft. 
Zelf eenmaal weduwe, sinds 25 februari 1964, 
0n bejaard, bleef zij de moederlijke zorg 
Kennen om haar kinderen dicht bij huis en 
ver weg in Afrika. In oma's ogen las je de 
vurige wens om een goede levensweg van 
kinderen en kleinkinderen. Daarbij bezat ze 
het geloof van iemand , die door de jaren 
heen .heeft leren aanvaarden en vertrouwen. 
Ze ging er van uit, dat ze met haar be
perkte vermogens geprobeerd had de juiste 
richting aan te geven. Zo ingesteld kon ze 
ondanks haar hartkwaa l leven met een gerust 
gemoed. God mocht haar uit het leven halen 
zelfs op een moment dat niemand er op 
rekende. Zaterdagavond 7 augustus 1976 heeft 
;:e in de slaap van de vrede haar ogen 
voorgoed gesloten. Op 12 augustus d.a.v. heb
ben we haar lichaam eerbiedig begraven 
naast dat van haar man op het katholieke 
kerkhof van Erica 

Goede God, Uw beleid is voor ons meer 
dan eens een onverwacht voorval, zoals ook 
deze keer het plotselinge overlijden van moe
der en oma. Het is opnieuw een les voor ons 
eigen leven. 

Wij bidden U, neem Uw dienares Albertha in 
Uw hemelse vreugde op . Mogen wij die ach
terblijven, het goede van haar onthouden en 
voor ons zelf waar maken . Amen. 

Voor de ve·le bewijzen v2n dee1lnem,i,n,g, 
ons lbe,toon,d na he•t zo· plotsel'i<ng heen
ga-an van onze ·lii•eve moeder, groot- en 
overgrno-tmoedler, zeggen wij u onze 
oprechte d-a,n'k 

Famil-i-e SCHUL TE 


