
Dankbaar noemen we de naam 

CORNELIA MARIA POUW 
weduwe van 

Louis Johannes [gidius van Piere 
eerder weduwe van Stcphanus lloelrijk. 

Zij werd geboren te Vinkeveen en \\'avervcen 
op 4 april 1890. Zij overleed plotseling. n~ 

elke nterdag in haar geloof gestc1kt te 1iJn 
door de Eucharistie, te Uithoorn op 12 maart 
1976. Ze werd te rusten gelegd op 16 maart 

d.a.v. op de algemene begraafplaats 
te Lithoorn. 

Haar lange leven was goed besteeJ: aan 
haar gezin toen dit nog al haar aandacht 
vroeg, aan haar kinderen. klein· en achter· 
kleinkinderen die ze zo graag om zich heen 
had. Gehecht als ze aan hen was. heeft ze 
het overlijden van haar dochter vlak voor 
haar eigen dood dan ook als een bijzonder 
zware slag ervaren. Ofschoon ze de lasten 
van het leven wel heeft gedragen, niet alleen 
vroeger. maar ook in haar laatste jaren van 
lichamelijke zwakte, toch was ie blij mee 
elke nieuwe dag en bewaarde tot het einde 
toe een bijzondere soort humor en blijdschap. 
We kunnen haar stijl van leven alleen maar 
verklaren vanuit haar geloof: ze wist zich 
veilig, in gezondheid en 1iekte. bij God. 
haar Herder; en zonder omwegen verklaarde 
ze: "Maria staac me bij." Haar leven-in· 
geloof gaf ze elke zaterdag voedsel door hel 
ontvangen van de H. Eucharistie. 

We missen haar wel, maar toch willen wij 
ons aansluiten bij haar geloof dat God een 
God van levenden is en bidden: 

God, goede Herder voor elke mens. 
neem haar op bij U in huis, 
waar ruimte is voor velen. 
Want wij vertrouwen op het woord 
van )etUs: "Wie gelooft. 
zal leven, ook al is hij gestorven." 
Wek haar opnieuw tot leven. 
Dit vragen we U door Christus. onze Heer. 
en op voorspraak van Maria. 

01'\ZE VADER. WEES GEGROET. 

Voor Uw hartelijkheid en meeleven 
tijdens haar leven en na haar overlijden 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Haar kinderen, 
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Uithoorn, april 1976 
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