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Dankbare herinnering aan 

MARIA BERENDINA STIEKEMA 

echtgen. van HERMANN HEINRICH AHLERS 

Zij we~d te Stadskanaal ,geboren op 20 no
vember 1918. Op haar 27-ste verjaardag trad 
zij in het huwelijk en deelde ruim 31 jaar 
lief ,en leed met ,haar man. Haar toewijding 
als moeder betrof haar vijf zoons en al de
genen, met wie zij een nauw contact onder
hield. Haar openhe id en realiteitszin behoed
den haar voor bekrompenheid. In alle eer
lijkhe,id gaf ze haar standpunt weer, maar ze 
wist vaak te relativeren bij verschil van op
vatting. Met haar nijvere handen verstond ze 
bovendien de kunst om iets te vervaardigen, 
dat van originaliteit getuigde. 
Toen de ziekte haar vele beperkingen opleg
de, leerde ze aanvaarden, 'hoewel ze zelf 
meende, dat er van echte overgave nog maar 
nauwelijks gesproken kon worden. 
Haar vuoigste wens herhaalde ze na het ge
zamenlijk gebed en de ziekenza lving : ze 
hoopte dat haar getuigenis en inzet mochten 
bijdragen tot een christelijke levenswijze bij 
hen, die haar zo na aan het hart lagen. 
In de vroege zondagmor,gen van 23 januari 
1977 is zij overleden. We hebben haar li
chaam op 27 januari d.a.v. eerbiedig begra
ven op het katholieke kerkhof van Erica. 

God, laat in deze lieve vrouw, moeder en 
oma niets verloren gaan van wat tot heil en 
vrede strekt voor ons die achterblijven. Wij 
will ,en U danken, dat we haar in ons midden 
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hebben gehad. Wij prijzen haar om de vrucht 
van haar handen. Wij hopen en verlangen , 
dat ze voortl eeft bij U en bij ons. 

Moeder Maria, sta ons al,tijd bij. Amen . 

Voor die vel1e bewijzen van deelneming, 
ons beito'Onid tijdens de zii,ekite en na 
he,t ovenlij,den van mij,n l1i,eve wouw, 
o,nz,e 21orgzame moeder en oma, zeg
gen wij u, harte'1ijk dam1k 

H. H. AHLJEHS 
,f<iinder,en en k'le,i1nikiiinderen 

Erica, j,anuani 1977 


