


Dankbare herinnering aan 

Maria Catharina Sommer 
(Triene) 

* 2-11-1909 t 9-4-2000 

Zij werd geboren op 2 november 1909 te Erica, als 
oudste van negen kinderen. Zoals het in die tijd ge
woonte was moest ze al jong meehelpen het steeds 
groter wordende gezin te onderhouden. Zij hielp 
diverse boeren bij het wieden van bieten en rooien/ 
sorteren van aardappelen. Op 5 november 1932 gaf 
zij haar .Ja" woord aan Johannes Hermannus van 
Os (Jan). Na enkele jaren aan de Pannekoekendijk 
te hebben gewoond vertrokken zij naar de Kerkweg. 
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Uit hun huwelijk werden twee zonen en drie doch
ters geboren. Tijdens de ziekte en verpleging van 
haar man ging ze door een diep dal, al liet ze dat niet 
merken. Nadat haar Jan op 1 juli 1980 was over
leden verhuisde zij naar een bejaardenwoning aan 
de Duikerstraat. Vanuit haar stoel had zij een strate
gisch uitzicht op twee wegsplitsingen en het beviel 
haar goed in de kleine woning. Ze was een eenvou
dige, doch gelovige vrouw. Ze hield niet van klagen 
en was niet kinderachtig tegenover haar kinderen. 
Bij kleine ongevallen e.d. was haar gezegde: .'I Giet 
wel weer over" of .Neem maar 'n asperientie". Voor 
haar zelf was ze hard - en al heeft ze ongetwijfeld 
pijn geleden - ze liet dat niet merken, ook niet tegen
over een dokter. Voor haar kleinkinderen was ze 
oma: zoals oma's dat eigen is. Ze was een trouwe 
deelneemster aan de aktiviteiten van het .Haven
kwartier". Vooral het koor .Lust en Moed" nam een 
belangrijke plaats in het wekelijkse leven. In .Tot de 
Kerst van 1999" miste ze geen repetitie. 
Na een leven van 90 jaren is ze voor het eerst in een 
ziekenhuis opgenomen en daar voorzien van de 
Ziekenzalving. Op zondag 9 april 2000 gaf ze haar 
leven terug in de hand van haar Schepper. 
Op 14 april is na een Eucharistieviering, zij naast 
haar man begraven op het R.K. kerkhof te Erica, 
waar ze rust tot op de dag van de Heer. 

Wij zijn dankbaar dat we onze moeder en oma zo 
lang bij ons mochten hebben. 
Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen, danken de 

Kinderen, klein-en 
achterkleinkinderen 


