
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Dankbare herinnering aan 

AMELIA SOELMAN 

Zij werd geboren 27 december 1929 te Nieuw
Dordrecht. In 1958 gaf zij haar ja-woord aan 
Rudolf Maatje. Uit deze verbintenis werden 
vijf kinderen geboren . 
Haar hele leven heeft ze hard gewerkt. Ze 
was een trouwe echtgenote, een zorgzame 
moeder. Je kon op haar altijd een beroep 
doen . Ze was er voor iedereen. 
Een hartelijke, gastvrije vrouw, die graag kon
takt had met anderen en I ielst mensen om 
haar heen had. Ze was vooral gek op kinde
ren. Ook nu ze het met werken kalmer aan 
probeerde te doen, was het werken in de 
tu in haar lust, haar leven ; had er tijd en zorg 
voor. Ze woonde met plezier in Schoonebeek, 
was er !hu is. 
Ja nu was er tijd om plannen te maken, waar 
ze heel haar leefdag niet aan toe was geko
men, b.v. eens op vakantie . 
Amelia heeft wel geen wereldschokkende 
d ingen volbracht maar ze heeft wel haar man, 
zij heeft wel haar kinderen , zij heeft wel de 
mensen om zich heen, ze heeft door het doen 
van alle dag zichzelf gelukkig gemaakt en zo 
haar geloof aan God beleden , haar leven 
voltooid. 
Onverwacht op 21 juni 1989 is zij overleden , 
gaf zij haar leven terug in de hand van haar 
Schepper. Na een eucharistieviering ten af-

scheid hebben we haar stoffelijk I ichaam aan 
de aarde van het r.k . kerkhof te Erica toe
vertrouwd op 26 juni. Daar rust het tot op de 
dag van de Heer. 

Niet begrijpend zijn we door droefheid over
mand. Maar we zijn ook dankbaar dat we een 
zo lieve zorgende vrouw en moeder mochten 
hebben. Ze leefde niet voor zich zelf, voor 
ons heeft ze geleefd; ons een weg gewezen, 
waar het in eenvoud en geloof langs gaat in 
het leven . 

God· onze vader, mijn vrouw, onze moeder 
heeft geleefd uit het geloof, heeft op U ver
trouwd. We weten haar dan ook veilig in Uw 
hand . Geef haar te mogen wonen in Uw na
bijheid , in Uw vrede, die altijd duurt. 
In onze herinnering is zij onvergetelijk. 
Wees ons een steun op onze verdere tocht 
door het leven . 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken 

R. Maatje en de kinderen . 


