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Dankbare ·herinnering aan 

ANNA MARGARETHA STOUT 

Ze werd geboren 3 maart 1909 te Erica. Bijna 
53 jaar was zij gehuwd met Johannes Her
mannus Henderikus v-an Os. Uit ·hun huwelijk 
werd·en 7 ·kinderen geboren. 
Voor di.t grote gezin was zij een lieve fijne 
vrouw en moeder. Met :het werk van haar han
den zorgde ze voor •haar man en kinderen; 
stond ook steeds k,laar voor anderen. 
Je mag zeggen, zelf geen pretenties, altijd 
eenvoud,ig en bescheiden, had ze steeds zor
gen voor en om een ander. 
Ze had voor ieder en alles aandacht en 't 
was of ze van nature overal verstand van 
-had, aMes aanvoelde. 
Een sterke vrouw, die er was met hart en 
ziel. Ze hield van haar ki.nderen en kleinkin
deren; zag ze graag komen . Ze was zeer 
g,astvrij. Ze had angst wanneer ze niet meer 
zou kunnen zorgen. 
Haar hart gold steeds de ander. Ze bleef 
voor al les be langste l lring houden, probeerde 
nog o,ve-ral aan mee te doen toen haar hart 
al twee keer door een -infarct getroffen was. 
Ze was een d·iepgelovige vrouw, die dat niet 

voor zic•h uit droeg maar het ·in haar doen 
van al Ie dag bewees. Zij heeft haar taak vol
bracht, want na een derde •hartinfarct, gaf ze 
i,n de slaap haar leven terug •i•n de hand van 
haar Schepper op 20 februari 1989. 
Haar stoffelijk lic,haam hebben we na een 
Euoharist,ieviening ten afscheid aan de aarde 
van het R.K. kerk.hof te Er,ica toevertrouwd. 
Daar zal het rusten tot op de dag van de 
Heer, ,in wie Anna Margaretha heeft geloofd, 
op wie ze heeft vertrouwd . 

Al goede God, we zij,n maast onze grote droef
heid dankbaar voor een zo Meve vrouw, een 
zo zorgzame moeder en oma. 
Haar zorg•ende ,goedrheid dragen wij mee in 
onze herinnering, o.p onze verdere weg door 
het lev,en . 
Maakt U aan haar waar Uw be lofte, daarom 
vragen wij, haar op te nemen bij U, die de 
vrede is voor altijd. 

Voor uw blij,k,en van medeleven i•n de 
voor ons zo droeve dagen danken : 

J. H. H. van Os, 
kinderen en kleinkinderen. 


