
Ter dankbare herinnering aan 

ANNA VAN OSS 

Zij werd geboren op 17 maart 1888 te 
Oijen en overleed, gesterkt door de sa
cramenten der zieken op 9 juni 1979. ZU 
werd begraven op het r.k. kerkhof te 
Oijen 13 juni 1979. 

Al heeft men een zeer hoge leeftijd be
reikt, dan komt de dood dikwijls toch 
nog onverwacht. In de leeftijd van ruim 
een-en-negentig jaren is zij kalm en 
rustig heengegaan van deze aarde. 
De rhcuma en andere ouderdomskwalen 
hadden haar de laatste jaren erg hulp
behoevend yemaakt en zij was genood
zaakt, haar tijd door te brengen op haar 
stoel. Maar al waren haar lichamelijke 
krachten sterk afgezwakt, haar geestelijke 
vermogens en haar geheugen waren tot 
het laatste toe zeer goed en sterk ge
bleven. Dank zlj de voortdurende hulp 
van haar zu•ter Marie, die dag en nacht 
voor haar klaar stond, Is het gelukt haar 
thuis te kunnen houden tot haar laatste 
snik. 
Anna was een eenvoudig, maar zeer 
godsdienstig mens. ZJj geloofde hecht In 
Jesus Christus, die voor haar was "het 
Licht der wereld" en "het Brood des 
levens". Haar l(eloof bleef de grote steun 
bij alle moeilijkheden. Zij hield vast arm 
haar gebed en de goede oude tradities. 
Zij was hecht verbonden met heel haar 
familie en vriend•chapsrelaties deden haar 
goed en waren een welkome afwisseling 
In haar leven. 

God, mijn goede Vader, ik dank u voor 
het mooie lange leven hier op aarde; ik 
dank u voor het eeuwig leven bij u In de 
hemel. 
Ik dank Marle, mijn zuster, voor haar 
liefdevolle verzorging zovele jaren; ik 
dank al mijn vrienden en familie, voor de 
,·riendschap en a ttcn tie•. Tot weerziens 
in de vreugde des Heren. Blijft mij ge
denken in uw gebeden. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling, bij het heengaan en afscheid 
nemen van onze lieve zuster, schoonzuster 
en tante, zeggen wij u hartelijk dank. 

Oijen, juni 1979 
Oljensebovendljk 28 

Uit aller naam: 
M. H. van Oss 


