


"Dood waar is Uw overwinning 
Overwonnen heeft U Christus de Heer''. 

In grote dankbaarheid gedenken wij het leven van 

FRANCtSCA PAULINA MARIA SCHEUT JENS 
echtgenote van 

Jacobus Adrianus van Asten 

geboren te Heeze 23 maart 1901 
overleden te Geldrop in het St. Annaziekenhuis 

op 10 mei 1982 
begraven op het parochiekerkhof te Heeze op 13 mei d.o.v. 

Toch nog plotseling en onverwacht snel is moeder ge
storven. Wellicht heeft zij gevoeld, dat de dood kwam. 
Maar haar nimmer aflatende zorg om vader, kinderen en 
kleinkinderen en naaste familieleden, gaf haarde moed dit 
niet te laten blijken. 
Zo was moeder, een sterk karakter en een diepgelovige 
vrouw. En dit groot geloof in God en Maria, de moeder van 
God, gaf haar de nodige steun en kracht afscheid te 
kunnen nemen van dit leven. Een leven dat geheel gewijd 
was aan haar grote gezin, waarin God het fundament was 
voor alles wat ze deed. 
Zij was vriendelijk, hartel ijk en vroli jk. Zij kon luisteren, 
bemoedigen en delen in lief en leed. 
In de volle kracht van haar leven vond zi j naast de drukte 
van haar grote gezin ook nog de tijd zich in te zetten voor 
het verenigingsleven. Tegelijk gingen haar zorgen ook uit 
naar het gezin van haar broer, oom Harrie, dat al vroeg de 
liefde van een moeder moest missen. Zij was daarom ook 
het middelpunt van een hechte familieband, die vooral 
door haar grote gastvrijheid zo gegroeid is. 
Zij voelde het als haar taak de goede sfeer in gezin en 
familie te bewaren. En in die opdracht vond zij haar 
vreugde en geluk. Temeer, omdat zij dit bijna 53 jaar lang 
samen met papa heeft mogen beleven. 
Voor hem Is haar heengaan een zwaar verl ies. Ook voor Jo 
en Gerard, die de laatste jaren van haar leven dagelijks in 
haar nabijheid zijn geweest, zal het zwaar vallen haar te 
moeten missen. 


