
Samen willen wij bidden voor de zielerust van 

t MARIA EUPHEMIA SNIJDERS, 
echtgenote van HERMA NUS THIJERT, 
Zij werd geboren te Tubbergen 23 april 
1907, overleed, gesterkt door de genade-
middelen der H. Kerk, te Deurningen 18 
maart 1958 en zij werd begraven 22 maart 
1958 op het r.k. kerkhof te Oeurning-,, 10.l 

Ofschoon ze zelf ziek was, had ze toch steeds 
belangstelling voor anderen, die het nog moei
lijker hadden. Ze verborg haar leed voor de 
anderen en probeerde haar kruis met een blij 
gezicht te dragen. 
1 ,Vader, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede". 
Hat valt ons moeilijk , Heer JHus, om U dit na 
te zeggen, nu zo'n zwaar offer van ons wordt 
gevraagd. Met haar verbonden door de sacra
mentele liefdesband van het huwel ijk, hebben 
wij samen, als man en vrouw, de kleine vreug 
den en grote zorgen voor ons grote gezin ge
deeld. 
Wij, kinderen, hadden Moeder nog zo graag bij 
ons gehouden om haar warme, bezorgde moe" 
derliefde te ontvangen en om haar onze dank
bare kinderliefde te geven. Maar, Heer, Uw 
liefde voor haar was groter dan al onze liefde 
samen. Wat U haar nu gegeven hebt is daarom 
ook oneindig veel groter dan wat wij haar ooit 
zouden kunnen geven. Als wij bedroefd zijn, is 
dat niet omdat wij haar dit hemels geluk mis
gunnen, maar omdat het heengaan van zo'n 
lieve vrouw en bezorgde moeder 10 pijnlijk voor 
ons is. Geef ons daarom de kracht, Heer, om 
dit kruis te kunnen dragen. Mijn lieve man, ook 
nu blijf ik met mijn liefde bij U en blijf ik 1or
gen voor de kinderen. Mijn dierbare kinderen, 
wees 'n steun voor vader. Mijn familie, vrien . 
den, buren en bekenden, bidt voor mij en weest 
een steun voor hen die ik moet achterlaten. 




