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Zij werd geboren op 2 l mei 1907 en is voor
zien van de Sacramenten der Zieken overleden 
op 9 augustus 1989. We hebben haar ter ruste 
gelegd op her kerkhof te Rossum. Daar wacht 
zij op de verrijzenis. 

Een diepe droefheid en een grott' leegte is over 
onze familie gevallen nu moeder ondanks haar 
hoge leeftijd toch vrij plotseling van ons is 
heengegaa 11. 

Zonder op de voorgrond te treden was zij het 
middelpunt van de hele familie. Zacht van aard 
was ze erg gelukkig met vader samen. met wie 
ze 53 jaar lang lief en leed heeft gedeeld. 

Zich zelf vergetend had 7.e alles over voor het 
welzijn van haar kinderen en later voor haar 
kleinkinderen. Verdraagzaam als ze was, schepte 
ze een sfeer van liefde. Gelukkig de kinderen 
die in zo'n sfeer kunnen opgroeien naar vol
wassenheid. Zij kon ook haar Godsgeloof over
dragen op haar gezin omdat ze voordeed wat 
geloof en liefde is. Ze kon genieten van het 
leven, ze hield van handwerken, bloemen en 
de natuur. God alleen weet ook hoe haar moeder
hart heeft geleden toen :tij twee van haar 

kinderen moest verliezen. Maar samen met haar 
man wist ziJ zich weer op re richten. God moet 
haar hebben gezien. toen ZIJ reiken~ weer met 
een brandende kaars stond re bidden bi1 M.ria 
van Ahijddurende Bijstand, voor haar overleden 
en levende kinderen. Het is een groor Gods
geschenk zo·n moeder te hehben gehad. 

Wat heeft ze hard gewerkt in het huishouden 
en op de boerderij, uitgaan was er niet bij. 
Pas tegen het einde van haar leven was het 
haar vergund een bedevaarc te maken naar de 
Moeder Gods te Lourdes en het Is fijn dat ze 
in de laatste maanden van haar leven nog kon 
geniN~n samen met haar man van een hezoek 
aan een Maria-oord in Oosrenrijk. 

We zullen haar missen, maar we weten ook, 
door haar geloof dat zij ons heeft doorgegeven, 
dat we eenmaal weer biJ elk.ar zullen zijn in 
Gods Vaderhuis. Met de gebeden die z11 ons 
heeft gele.-rd, zullen we voor haar bidden. 

Lieve man en kinderen. Bewaar de goede geest 
van ons gezin. Vanuit de hemel zal ik Jullie 
voorspreker zijn tor we weer bijeen zullen zijn 
b1J God. 

Maria Moeder van Ahijddurende Bijstand. Bid 
voor ons. 

De familie Stoolhuis dankt u allen voor het 

medeleven bij het overlijden van onze dier

bare vrouw en moeder. 


