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In dankbare herinnering aan: 

Petronella Catharina Hubertina 
Prinsen 
(Nelly) 

Zij werd geboren op 30 augustus 1924 te Erica en 
overleed op 25 september 2002 in het Scheperzieken
huis te Emmen. De Uitvaartdienst vond plaats op 28 
september 2002 in de Pauluskerk te Emmen, waarna 
zij begraven is op het R.K. gedeelte van de begraaf
plaats "De Wolfsbergen". 
Na 78 jaar is aan het leven van een goed en zorgzaam 
iemand een einde gekomen. We kunnen nu zeggen 
dat haar leven gekenmerkt kan worden door een grote 
mate van zorgzaamheid voor anderen. Met name had 
ze aandacht en zorg voor hen die het moeilijk hadden 
of bijvoorbeeld door ziekte of handicap in de knel 
zaten. Steeds wist ze met een woord of een gebaar, 
met een bloemetje of een kaartje anderen een steuntje 
in de rug te geven. Voor haar was dat even vanzelf
sprekend als ademhalen of eten en drinken. Na haar 
werkzaam leven elders ging ze weer in Drenthe wonen 
en werd een gewaardeerd lid van de parochiële werk
groep "zieken en ouderen". Trouw bracht ze de men-

sen, die aan haar zorg toevertrouwd waren, een be
zoekje of zorgde ervoor dat ze bij een bijzondere ge
legenheid een bloemetje kregen. Dat deed ze- na haar 
hartoperatie -ook voor de leden van de groep "Hart op 
tempo". De zorgzaamheid had ze van huis uit meege
kregen, want in dat opzicht aardde ze naar met name 
haar moeder, die altijd attent en gastvrij was ten op
zichte van anderen. Nelly was ook dankbaar voor wat 
anderen vanuit hun beroep of anderszins voor haar 
deden. Haar dankbaarheid gaf ze dan gestalte in het 
bakken en brengen van b.v. zelfgemaakte cakejes. Zij 
heeft het in haar leven beslist niet altijd even gemakke
lijk gehad, maar was er de persoon niet naar om te 
klagen of anderen uitgebreid en omstandig met haar 
verdrieten sores te belasten en "lastig te vallen". Zoals 
voor velen gold ook voor haar dat het soms vele malen 
makkelijker is om hulp te geven dan om hulp te vragen 
of die te (moeten) ontvangen. Haar leven lang is ze ook 
gewend geweest om haar eigen boontjes te doppen. 
Ze heeft gewerkt met de talenten en mogelijkheden die 
ze had en daarom mogen we hopen en vertrouwen dat 
de Heer van alle leven nu tot haar zeggen zal: "Kom 
binnen, goede en getrouwe dienares, in mijn huis 'waar 
plaats is voor velen. " 

Wij bedanken u voor uw hartelijke belangstelling en 
medeleven bij de ziekte, het overlijden en de uitvaart 
van onze zus, schoonzus en tante. 

Zussen en broers, 
neven en nichten. 


