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t Ga nooit heen zonder te praten, 
dat doet soms een hart zo'n pijn. 
Wat je ' s morgens hebt verlaten 
kan er 's avonds niet meer zijn. 

In dankbare herinnering aan onze lieve 
moeder en oma 

ANNA CATHARINA STOUï 

Weduwe sinds 27 oktober 1988 van 
GEERT HERMAN MOORMAN. 

Ze werd geboren 7 april 1911 te Erica en 
overleed 16 april 1990 plo,tseling, maar niet 
onvoorbereid in het Scheperziekenhuis te 
Emmen. 
Na de eucharistie-viering op 20 april 1990 
in de R.K. kerk te Erica heeft de crematie 
plaatsgevonden in "De Meerdijk" te Emmen. 

Een zorgzaam en een zwaar leven heeft zij 
geleefd. In de Peel had zij de zorg voor 
het gezin en ook voor de winkel. Ze had 
alti jd een open huis, iedereen was we lkom. 
De tuinders, d ie uit het westen kwamen, 
vo nd en bij haar tijdelijk een thuis . In 1969 
verhu,isden ze naar de Kerklaan voor een 
rusti.ger leven. Daar vroeg de zorg voor haar 
echtgenoot later veel van haar krachten. 
Na het overlijden van haar man gi,ng ze 
door lichamelijke omstandigheden bescl1ut 
wonen in "De Bente" . Ze kwam over als 'n 

sterke vrouw, had een enorme wilskracht, 
straalde persoonlijkheid uit. Daarnaast be
zat ze de gave om te luisteren , was be
langstellend, kon gevat ,en geestig zijn, ge
zellig in de omgang met anderen . Ziekten 
en problemen werden haar niet bespaard. 
Ze was voor ons een lieve, nooit te verge
ten moeder en oma. 
Op Paasmaandag 16 april 1990 heeft ze heel 
bewust afscheid genomen van hen, die haar 
lief ,hadden en gaf zich toen over. Enkele 
uren later gaf ze !haar leven terug in de 
hand van haar Schepper. Een bewust ge
leefd leven vond zijn einde. 
Barmhartige God, Anna Catharina Stout, on
ze moed'er en oma heeft in U geloofd en 
op U vertrouwd. Ze heeft haar leven naar 
beste kunnen met al !haar lief en leed ge
leefd. Vervul haar le,ven in Uw nabijheid 
met Uw vrede en vreugde , die altijd duren 
zal. 
In onze herinnering blijft ze voortleven en 
wij dragen haar laatste woorden mee. 
,,Blijf in liefde met en voor elkaar leven." 

Bedankt lieve moeder en oma. 

Voor uw blijken van belangstelling in 
deze voor ons zo droeve dagen dan
ken w ij U oprecht. 

de kinderen en kleinkinderen. 

Erica, april 1990. 


