
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 
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Dankbare herinnering aan 

MARIA ELISABETH PRINSEN 

Zij werd geboren te Erica op 1,6 april 19_22. 
Zij gaf haar ja-woord aan Henricus lgnat1us 
Constantinus Zi,nke in 1947. Zij werd moeder 
van een groot gezin. Aan haar zorgen werden 
10 kinderen toevertrouwd. Haar gezin was 
haar alles. Ze ging e.r helemaal in op. Zorgde 
voor een goede ,harmonie in huis; werkte 
aan een ond'erlinge band , een goed verstaan 
van elkaar . Niets was voor haar te veel, 
steeds bereid om te helpen altijd met 't oog
merk, dat daardoor de eensgezindheid, de 
vrede onder elkaar l<on groeien. 
Ze had graag de ~inderen en later ook de 
kleinkinderen om haar heen. Ze was een li e
ve moeder en oma. 
Ze h,ield van plezier, was een gezelligheids
mens. Haar huis stond voor iedereen open. 
Zelf zocht ze kontakt met de mensen om 
haar heen. Daaraan had ze behoefte, vooral 
de laatste 3 jaar na het over,lijden van haar 
echtgenoot in 1985. Dit verlies kon ze maar 
moei'iij,k verwerken. Al probeerde ze steeds 
weer er overheen te groeien. Emotioneel luk
te dat niet. Ze kon niet wennen aan het al
leen zijn. De zorg, die ze had gehad voor 
haar man was niet meer. Hoe zwaar en moei
lijk deze 
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jaren ook waren, behield ze bij alle 
sHl le verdniet haar blij karakter. Ze wilde 
niet klagen. Ze bleef de zorgzame moeder 
en oma. 
Aan de voonbereióing "Erica 125 jaar" heeft 
ze meegewerkt, heeft meegefeest, want daar 
was ze samen met mensen. Ze was een d•iep 

çie lovige vrouw en een echt Maria-kind . Ze 
bad veel; zocht en vond daarin kracht en 
troost 
Zoals in 1985 haar Hein zo plo:sel ing uit dit 
leven werd we.g,geroepen, werd zij op 3 juli 
1988 getroffen d'oor een hartstils'.and en over
leed. Zij mag nu wonen i1n de vrede van de 
Heer, ve ren igd met hem , d•ie ze zo zeer mis
te , naar wie ze heimwee had. 
Op 7 juli hebben we haar stoffelijk lichaam 
te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Er ica . 
waar het zal rus,t.en tot op de da,g va.n de 
Heer. 
Heer God, we zijn i,ntens bedroefd , nu onze 
l1ieve onvergetelijke moeder ons zo plotse
ling werd ont.nomen. Dankbaar zijn we ech
ter dat zij een echte moeder, oma voor ons 
is geweest. Ze heeft ons zoveel aan goed
heid en 1-ief,de gegeven. Ze leefde ons voor 
hoe we de fami•lieband moesten bewaren , we 
in vrede met elkaar om moesten gaan. 
Wanneer we dat in ons leven vasthouden , dan 
zijn we nu na haar heengaan haa r ge tuigen 
en blijft ze ons het meest nab1J. Geef onze 
moeder, uw dienares Ma,ria El.isabeth deel 
aan uw vreugd'e, die altijd duurt. . 
i..,aat Heer Uw aansch ijn over ons lichten. 

Voor uw deel.neming , uw medeleven 
in deze voor ons zo droeve dagen 
danken 

De ki1nde.ren en kleinkinderen. 


