
'Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het als een moedige vrouw gedaan. 

niemand weet wat je hebt geleden, 
niemand weet wat je hebt doorstaan.' 

In dankbaarheid willen wij blijven denken aan 

Maria Gezlna Plt·Sauer 

Zij was sinds 1980 weduwe van 
Lambertus Gerhardus Marinus Pit 

Zij over1eed op de leeftijd van 71 jaar op 24 mei 1995. 
Haar Uitvaartdienst was op 27 mei in de Mariakerk, 

daarna hebben wij afscheid van haar genomen tijdens 
de crematiedienst te Usselo. 

Maria Pit-Sauer was in haar goede tijd een gezellige, 
warme en hartelijke Vrouw en Moeder. Voor Delius en 
zijn vrienden stond zij altijd klaar en niets was haar te
veel. Tonny, haar schoondochter, was voor haar als 
een eigen dochter. De neven en nichten zochten haar 
graag op. Zij was in haar leven een hardwerkende en 
gastvrije vrouw. Toen haar man over1eden was en zij 
zelf allerhande kwalen kreeg, veranderde haar aard. 
In haar reacties kende men haar soms niet terug. Zij 
kwam verkeerd over en anderen begrepen haar niet 
meer. Het leven werd voor haar een zware opgave en 
ze gaf meerdere malen te kennen dat het zo voor 
haar niet meer hoefde. 

Niemand weet wat zij heeft doorstaan en wat zij heeft 
geleden aan de veranderingen in haar lichaam en 
haar geest. Voor Marieke, Mar1oes en Lotte was zij 
een lieve Oma. 
Zlj genoot ervan om hen met een cadeautje te verras
sen. Van huis uit was zij een vrome vrouw. leder jaar 
ging zij naar Kevelaer. In september zou zij naar 
Lourdes gaan. Een reis waar zij al jaren naar uit had 
gezien. 
Het laatste hoogtepunt in haar leven was de eerste 
Communie van haar derde kleinkind, Lotte. Slechts 
enkele dagen is zij ernstig ziek geweest. 

Toen mocht zij haar aardse leven inruilen voor het 
eeuwige, bevrijd van alles wat het leven voor haar de 
laatste jaren zo moeilijk had gemaakt. 
Nu verenigd met haar man die ze hier zo miste. 
Nu zij van ons is heengegaan vertrouwen wij haar toe 
aan de Heer van alle leven en wij bidden voor haar 
dat zij vrede mag vinden. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het onver· 
wacht overlijden van onze lieve Moeder en Oma zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Delius en Tonny 
Marieke, Marloes 
Lotte. 


