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In dierbare herinnering aan 

MIMI NUY-STERENBERG 

Geboren 13 mei 1923 te Oldenzaal. 

Na een gelukkig huwelijk van bijna 25 jaar met 

Gerard Nuy 

plotseling overleden te Rosmalen 3 dec. 1972 
en na de plechtige Liturgie-viering in de 

parochiekerk van de H. Laurentius te Rosmalen 
op 6 december d.a.v. ter ruste gelegd op het 
kerkhof van de H. Bernadette te Maliskamp. 

Midden in het leven rea liseren wij ons, dat de 
dood een groter mysterie moet zijn dan het 
leven. Voor Mimi was het leven een mysterie, 
dat boeide en tegelijk beangstigde. Met haar 
scherpe, krit ische geest heeft zij getracht alle 
facetten van het leven te analyseren, het 
goede te sublimeren, het onbetamelijke zijn 
plaats te betwisten . Het is een strijd geworden 
tussen het bewust zijn van de feiten en het 
aanvaarden in deemoed. 
In haar handen droeg zij de schatten, die de 
vruchten z ijn van een harmonisch huwelijk van 
een eenheid in denken en handelen. De kost
baarste schat van de zorg heeft zij gesloten 
in haar hart en de steun van hem, die haar 
leven en haar liefde was, heeft haar ziele
grootheid gegeven. 
Daar waar de normen werden overschreden 
in een maatschappij, die zij in haar huidige 

vorm niet wenste te accepteren, is haar ana
lyse gestrand in het eeuwige 'Waa rom ?' 
In haar zoekend geloven heeft God haar ge
roepen en haar Zijn mysteries geopenbaard . 
Ons past nu geen 'waarom?' Maar diep be
droefd nemen wij afscheid van een hoog
staande vrouw, die voor ons een allerliefste 
echtgenote en moeder was. 

Mijn liefste Gerard, mijn liefde reikt over de 
drempel van de dood in het leven. Ik dank je 
voor je steun in ons huwelijk, voor je prach
tige liefde, je zorg . Mijn geest zal steeds bij 
je zijn en mijn zorg zal blijven vanuit de hemel 
voor jou en de kinderen . 
Mijn liefste kinderen, mijn vreugde en mijn 
trots, dank voor wat jullie mij aan vreugde én 
zo rg hebt gegeven. Troost papa in zijn ver
driet en vergeet mij niet. Mijn lieve vrienden, 
dank voor jullie vriendschap en jullie bemoe
diging als mijn problemen mij te zwaar wer
den. Tot ziens bij God. 

In ons onzegbaar verdriet hebben wij zoveel 
goede woorden van troost, zoveel medeleven 
en hulp ontvangen, dat het ons onmogelijk is 
allen persoonlijk te danken en te zeggen hoe
vee l kracht om dit offer te dragen wij uit Uw 
vriendschap hebben geput. God zegene U 
daarvoor. 

G. J. A. Nuy en kinderen 


