
Dankbaar gedenken we 

PIETA VAN DE PAAL 
weduwe van 

WILLEM SONNEMANS 
Geboren te Heeze op 26 maart 1907; overleed 
zij te Someren op 22 januari 1983. Op 26 januari 
wordt zij begraven bij haar dierbare man op 

het parochiekerkhof aldaar. 

Plotseling, maar toch niet onverwacht Is ziJ ge
storven, op dezelfde plaats en dezelfde manier als 
haar man bijna elf jaar geleden stierf. Vanuit haar 
diep geloof wist zij, dat de dood kan komen op een 
tijd en uur, dat wij het niet verwachten. Bij alle 
droefheid om haar verlies, zijn we blij dat zwaar 
lichamelijk lijden haar bespaard is gebleven en 
dat zij mocht sterven in de handen van haar doch
ter. die z11 zo graag In haar nabijheid had en met 
wie zij lief en leed steeds zo hartelijk heeft ge
deeld. Haar grote liefde en zorg gingen trouwens 
altijd uit naar haar kinderen en kleinkinderen, die 
zij zo graag om zich heen zag en voor wie haar 
nooit Iets teveel was. Zij was een moeder en oma 
om veel van te houden, omdat zij zo enorm van 
anderen hield. 

Wij geven haar uit handen en leggen haar te rusten 
bij onze vader en opa, met wie zij zich ook over de 
dood heen zo Intens verbonden wist. Samen heb
ben zij alle zorg gegeven aan hun gezin, samen 
hebben zij een nieuwe boerderij opgebouwd In de 
schaduw van het familiekru is. Indachtig de oproep 
van dit kruis 'Mens redt uwe ziel' hebben zij samen 
ook innig geloofd en gebeden. Samen waren zij de 

spil van hun gezin. Hun gastvrijheid stond wijd en 
zijd bekend. 

Toen zij na het plotselinge sterven van haar zo ge
liefde man alleen verder moest, heeft zij dit patroon 
van leven en geloven voortgezet in zorgzame trouw 
en liefde. Daarom durven wij vertrouwen, dat zij nu 
bij God, In Wie zij vurig geloofde, op voorspraal< 
van haar moeder Maria, de rust en vrede gevonden 
heeft, die wij haar zo van harte gunnen. 

Zorgzame en goede moeder, lieve oma, beste 
buurtgenote an familielid : heb dank voor het vele 
goede, dat U voor ons betekende. Leef nu voor
goeod In vrede, samen met vader en opa, thuis bij 
uw en onze God. 

Voor de vele blijken van medeleven, be
toond bij het overlijden en de begrafenis 
van onze lieve moeder en oma, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Kinderen Sonnemans en kleinkinderen. 


