
Gedenkt in uw gebeden 

FRANCISCA ANTONIA V. D. SANDEN 

echtgenote van 

Cornel is Franciscus de Laat 

geboren te Berchem bij Oss 15 juni 1092 

en overleden in het Wil lem-Alexanderzie

kenhuis te 's-Hertogenbosch 27 decem
ber 1978, na voorzien te zijn van het Sa

crament van de Zieken WiJ hebben ~1aar 

begraven op het R.K. Kerkhof te Vlijmen 

30 december d.o.v. 

Na een goede week in het ziekenhuis te 
hebben doorgebracht. waar men haar zo 
goed als kon heeft verzorgd, is zij kalm 
en vredig weggeslapen in de dood. Haar 
man, die de ziekenkamer met haar deel
de. was samen met zijn zuster aanwezig 
bij het sterven van zijn vrouw. Van de 
andere kant was hij blij dat ZIJ hem was 
voorgegaan. Wat zou er immers van haar 
geworden zijn als het andersom was ge
weest! 
Zo lang hij kon heeft hij voor haar ge
zorgd. Zij woonden samen in hun huis 
aan het Plein. Beiden, ZIJ vanuit haar 
rolstoel, konden kijken naar de bedrijvig-

heid op het Plein. Er was heel wat af
wisseling. Er kwamen altijd mensen voor
bij en ze zaten er als het ware bovenop 
a:s er op ·het Plein iets te doen was. Zo 
wc:s z,j ondanks haar rhcuma toch geluk
kig. Wel dacht ZIJ graag terug aan de 
tijd, dc:t ze nog kon werken en alles zeil 
kon doen. ZIJ leed er onder dat ze tot 
niets doen v.as gedoemd en van ieder
een alhankel1Jk was. Toch heeft ZIJ haar 
Jêen ged'-lldig en moedig verdragen. Er 

was immers toch niets aan te doen! 
Bij heè klimmen der Jaren Y-erd het voor 
naa. man steeds moeilijker zijn vrouw te 
nc ,:ic:i. ov.aar dan sprengen de buren, de 
fa~ilie, de hulp of zijn zuster in de boog. 
Toen hij ook zelf in het ziekenhuis kwam 
te liggen vertrouwde hij zijn zuster alles 
toe en wist dat het bij haar in goede 
har.dC•1 W3S. 

De overledene is van ons heengegaan. 
toen de feestdagen rond Kerstmis net 
voorb;j waren. Heel de christenheid had 
ove:rwogen hoe de Blijde Boodschap ver
kond!gd werd, dat er in Christus een Red
der en Verlosser geboren was, die ape 
mensen heil zou brengen. Wij bidden dat 
h'j ook aan deze vrcuw heil mag bren
gen en dat zij nu leven mag in de vrede 
en hel licht van Christus. 


