
Ter dankbare herinnenng aan 

MARTHA VAN SCHIJNDEL 

weduwe van 

JOHANNES PETERS 

ZiJ werd geboren te Nuenen op 14 september 
1906 en is, gesterkt door het sacrament van 
de zieken. overleden te Eindhoven op 1 okto· 
ber 1984 . Haar laatste rustplaats is op het 
kerkhof van de Clemensparochie te Nuenen. 

Zij was een goede moeder die heel haar 
krachten gegeven heeft aan haar gezin. een 
moeder die ook de vreugde en liefde heeft 
mogen ervaren van de aanhankelijkheid van 
haar kinderen. In een lijd dat het niet zo 
rooskleurig was groeide haar gezin op en 
door haar werken. door haar zorgen, door 
haar sterke wil leidde zij alles tot het goede. 
Zij deed dat alles graag, want voor haar kin· 
deren was niets te veel. Dat bleef zo tot het 
laatste. want steeds was ze blij als zij de kin
deren om zich heen had, als kinderen biJ haar 
waren. en als dat niet altijd mogelijk was. ging 
ZIJ haar kinderen wel opzoeken in Australië. 

Daar genoot zij ook van het mooie, dat Gods 
schepping biedt. Maar ook had zij oog voor 
het mooie rondom haar huis. Haar tuin met 
de bloemen, met de vruchten die zij teelde. 
dat was een lust voor haar. En dat alles werd 
nog vergroot. omdat de vogels dit opluister
den met hun lied en daar genoot ZiJ van. 
Een leven van een moeder kent ook verdriet 
en dit is haar niet bespaard gebleven. door 
het verlies van kinderen. Toch wist zij dit leed 
te dragen en in haar geloof in God vond zij 
die kracht. Haar thuis was alles en niets liever 
wilde zij, dan thuis zijn. Haar ziekte op het 
einde van haar leven was dan ook zwaarder 
omdat zij niet t~uis kon zi1n. 
Nu is zij thuis gekomen bij God en wij willen 
bidden: 
God, wij danken U, voor onze moeder en 
oma. Zij heeft steeds voor ons gezorgd. 
Beloon haar voor haar goedheid met uw 
hemels geluk. dat nooit eindigt. Moge ZiJ zo 
rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven betuigen wiJ u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


