


In onze herinnering blijven wij bewaren 

GRADA HENRIEKA MARIA PAPEN 

Zij werd geboren op 30 december 1912 te 
Voor-Beltrum. Op 13 april 1937 trad zij in 
het huwelijk met 

Wilhelmus Bernardus Severt 

In diep geloof en gesterkt door het Sakra
ment van de Zieken, werd zij op 16 februari 
1987 in het Koningin Beatrix Ziekenhuis te 
Winterswijk door de Heer opgeroepen. Wij 
mochten haar op 19 februari d.a.v. begraven 
op het r.k. kerkhof te Harreveld, na een 
plechtige uitvaart in de St. Agathakerk. 

Zij was een vrouw, gekenmerkt door een 
diepe godsdienstigheid, waarin zij de kracht 
voor haar leven vond. Als jong meisje, op 
een leeftijd dat een kind haar moeder zo 
nodig heeft, verloor zij haar moeder ten
gevolge van het woeden van een cycloon 
in 1927. Dat heeft haar diep aangegrepen 
en het heeft haar nooit losgelaten. 

Zij was een hardwerkende vrouw op de 
boerderij. Het achterhuis was haar dierbaar. 
Maar haar eerste zorg ging uit naar haar 
gezin. Samen met haar man wilde zij haar 
tien kinderen opvoeden tot nobele mensen. 

Niet alleen was het haar zorg haar kinderen 
een goede plaats in de maatschappij te be-

zorgen, maar vooral gaf zij hen een diepe 
godsdienstigheid mee, die zij putte uit haar 
eenvoudig maar groot geloof. Die zorg voor 
haar gezin was vooral zichtbaar bij ziekte 
en tegenslag. Niets was haar dan te veel. 

Na de dood van haar man in 1975 voelde 
zij zich alleen. Zij zocht en vond een 
nieuwe invulling voor haar leven in haar 
blijde gastvrijheid voor kinderen en klein
kinderen en in aktiviteiten in de bejaarden
beweging. 'vVas zij alleen, dan ging ze 
breien voor kinderen en kleinkinderen. 

Een heel bijzondere plaats heeft Maria in 
haar leven ingenomen. Meerdere malen is 
zij naar Lourdes geweest om haar voor
spraak. Wellicht heeft zij ook bij Maria de 
troost gevonden in de laatste tijd van haar 
leven, die niet gemakkelijk was. Maar zij 
beleefde het met groot geduld en altijd 
dankbaar voor haar verzorging. 'vVij zijn 
dankbaar voor zo'n moeder en oma. 

H . Maria, bid voor haar. 

Voor uw medeleven, betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder, schoon
moeder en oma, betuigen wij U onze wel
gemeende dank. 

FAMILIE SEVERT 

Harreveld, februari 1987 


