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In de vrede van Christus rust 

Antonia Wilhelmina van Rossum 
weduwe van Petrus Johannes van Wel 

Geboren te Wamel 1 7 Januari 1912 
Overleden 1n het ziekenhuis te Tiel op 7 1uli t 987 
na voorzien te z11n van de H. Sacramenten der 
zieken. Zij werd begraven op het R.K. Kerkhof 
te Wamel op 1 0 juli d.a.v. 

Heel stil en rustig is moeder van ons heengegaan. 
Zij had geen schrik voor de dood z11 verlangde er 
zelfs naar De kaars was volledig opgebrand. 

En zo is een einde gekomen aan een mooi en 
vruchtbaar leven. 

Terecht kan men van haar zeggen. ZIJ heeh niet 
voor zichzelf geleefd, alleen maar voor anderen, 
met name voor haar man en kinderen. Jarenlang 
heeft zif de ziekte van haar man meegedragen, zij 
heeft gedeeld in zijn pijn en angst zij heeft hem 
getroost en gesterkt En tot haar grote vreugde is 
hij nooit m het verpleeghuis terecht gekomen. 

En ook haar laatste wens is in vervulling gegaan: 
dat ZIJ haar huisje niet meer heeh hoeven te 
verlaten. 

Zij was erg gehecht aan die stille oase op het eind 
van het dorp, waar het rustig en vredig was en waar 
zij in grote harmonie leefde met haar buren, die 
haar vrienden waren. Veel kwamen zii bii elkaar en 
dan werd er heel wat afgekaart en bl1gepraat Heel 
veel t11d heeh zij op het land doorgebracht en de 
opbrengst was voor haar kinderen. Ook heeft zij 
heel veel gebreid en ook dit was weer voor haar 
fam1l1e. 

Moeder was een flinke vrouw. Heel eenvoudig en 
alllJd tevreden. Maar ook dapper en kordaat Zij 
kon goed met de moderne t11d mee, zij had overal 
belangstelling voor, zelfs voor voetballen en duiven 
en z11 kon zich heel gemakkelijk ergens bij neer
leggen: Het is toch niet anders En zij was heel bliJ 
met het vele bezoek van haar kinderen en klein
kinderen, die zij zo heerlijk kon verwennen. 

En nu is moeder voorgoed van ons heengegaan. 
Maar wij weten dat zij nu bij vader in de hemel is. 
En m Christus die zij heel haar leven zo trouw 
gediend hee~ heelt zij nu een eeuwige vreugde en 
vrede gevonden. 

Voor Uw medeleven en belangstelling na het over
li1den. bij de uitvaart en begrafenis van onze zorg
zame moeder, schoonmoeder en oma, zeggen w11 U 
hartelijk dank 

Kinderen en kleinkinderen 


