
Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze liefde. 



Dankbare herinnering aan 

Henderika van Os 

' Te Erica werd ze op 14 augustus 1906 geboren. Op 22 
oktober 1935 gaf ze haar ja-woord aan Johannes Hen-
derikus Roewen. · 

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren. Ze 
werkte vijftien jaar mee in 't veen, want ze wilde haar 
man, die ziekelijk was en vaak niet kon, helpen om 
door samen hard te werken, eens een huis te bouwen. 
De ''Kommerhoek' ', de hoek van de kommer en zorg 
wilden ze verlaten, want hun kinderen zouden 't later 
beter hebben. Ze hield aan haar principes vast. En ze 
heeft zich daarin ·waargemaakt. Ze bouwden hun huis 

aan de Havenstraat. Haar echtgenoot overleed in 
1967. Vijfentwintig jaar leefde ze sober, zuinig, terug
getrokken; bleef op de achtergrond. Ze kon zeer goed 
met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde
ren ovenveg, maar voor buitenstaanders was ze moei
lijk te doorgronden. Terwijl ze plezierig kon genieten 
van het leven, hield ze vast aan het oude. Ze gaf alles 
aan de kinderen die zo graag gezien hadden dat ze het 
aan haar zelf besteed had, maar ze had haar trots. Ze 
was een diep gelovige vrouw, die aan 't oude vasthield; 
een vurige vereerster van Maria. Daarnaast hield ze 
van de bloemen en de natuur. 

Zelf was ze al langer bezig met het einde, maar ze hield 
alles voor zich, ook dat ze zwaar ziek was. Aan 't einde 
van haar leven zei ze: ''Ik ben ernstig ziek, ik ga dood, 
ga naar Moeder Maria". Ze wilde op Erica blijven, 
maar toen dat niet meer ging, is ze goed opgevangen in 
"De Bargeres", optimaal daar verpleegd als ook in het 
ziekenhuis, waar ze veertien dagen na het ontvangen 
van het sacrament der zieken op 6 juni 1992 haar le
ven terug gaf in de hand van haar schepper. 11 juni 
hebben we haar stoffelijk lichaam, na een eucharistie
viering ten afscheid, begraven op het R.K. kerkhof te 
Erica. Daar zal het rusten tot op de dag van· de Heer. 
Vader in de Hemel, we zijn bedroefd maar ook dank
baar. We hadden haar meer van het leven -van de nieu
we aarde- waar ze aan meegewerkt heeft gegund. 
Wil op voorspraak van Maria haar nu doen delen aan 
de verrijzenis van Uw Zoon; dat is het leven bij U, dat 
duurt tot in de eeuwen der eeuwen. Wij weten haar vei
lig in Uw handen. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve dagen 
danken haar 

KINDEREN,KLEINKINDERENen 
ACHTERKLEINKINDEREN 


