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Zij werd geboren te Erica, 24 december 1903. 
Na een kortstondige ziekte en na het ont
vangen van de Genademiddelen va,n de H. 
Kerk, overleed zij op 10 juli 1981 in het 
Scheperziekenhuis te Emmen. Op 15 juli 
d.a.v. hebben we de plechtdge Uitvaart en 
Eucharistiev,iering gehouden in de parochie
kerk te Erica, waarna de begrafenis volgde 
op het R.K. kerkhof aldaar . 

"Het is nooit zo donker of het is altijd weer 
lich! geworden." Dat was moeder's lijfspreuk 
Die kwam vaak over haar lippen. Die kwam 
uit het hart. Ze had ondervonden dat het 
leven hard kon zijn. Ze had al vroegtijdig 
haar man en twee kinderen ve rloren . Maar 
ze had ook ervaren dat het licht sterker was 
d-an de nacht. De nacht werd altijd gevolgd 
door de dag . Dat gaf haar een blije kijk op 
het lev,en, die voortkwam uit haar geest van 
qeloo,f en christelijke levenswandel. 
Daardoor mocht ze delen in God's licht. 
"Wie Mij volgt, wandelt niet in de duister
nis", had Christus gezegd. 
Daardoor zag ze veel meer dan velen die 
alleen maar met de ogen zien. 

Daardoor kon ze het leven aan, ook toen 
ze vader en moeder tegelijk moest zijn . 
Daardoor kon ze leven en werken voo ,· het 
geluk van haar kinderen. Voor haarzelf had 
ze niet veel nodig. Het was altijd goed . Ze 
was een tevreden mens. Een kleine, gelu k
kige , dappere vrouw en moeder. Een zegen 
voor l1 a,a r gezin. Haar huis was een waar 
thuis voor haar k-inder-en en kle•inkinderen. 
Ze hield van hen en genoot van hun bezoe
ken. Ze kwam dikwijls met een kleine ver
rassing voor de dag. Ze hield van een feest
je. 
Het rijk der hemelen wordt ook vergeleken 
met een feest . Jezus zegt het zelf. We heb
ben het vaste vertrouwen dat moeder nu 
mag aanzitten aan "de feesttafel " bij de 
Heer. Dat het eeuwig Licht haar moge ver
l'ch'.en. 

Voor uw blijken van belangstelling, meeleven 
en gebed, zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Einhaus. 

Erica, juli 1981. 


