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Dankbare herinnering aan 

MARIA CATHARINA TEUBEN 
wed. van GEORGIUS GERHARDUS BONTJER 

Zij werd op 30 januari 1888 te Hoogezand ge
boren en gesterkt door het hei I ig sacrament 
van de zieken overleed zij op 30 juli 1974 
te Erica. We hebben haar stoffelijk lichaam 
op zaterdag 3 augustus begraven op het ka
t,holieke kerkhof van Erica. 

Moeder, in de stilte van de nacht bent u uit 
ons midden heengegaan. U hebt mogen ster
ven in de u zo vertrouwde omgeving . We zijn 
daar blij om want we weten dat u graag naar 
het huis kwam, waar u vele jaren hebt mogen 
wonen. 
Wanneer wij aan u terugdenken dan komt u 
in onze herinnering als iemand met een 
krachtig temperament, vol wilskracht en ijver. 
Samen met vader heeft u zich ten volle wil
len inzetten voor ons grote gezin . U liet zich 
zo maar niet door tegenslagen van uw stuk 
brengen . 
Toegerust met een goed verstand kon u zich 
op de hoogte stellen van wat er in de wereld 
gaande was. Tot op hoge leeftijd las u de 
krant. U trachtte op uw manier met de tijd 
mee te gaan. Het was voo"r u een opgave 
om het oud worden te aanvaarden. U moest 
leren leven met de ongemakken van uw leef
tijd. Het afnemen van het kunnen zien en 
horen was voor u een last, die u soms 
zwaar drukte. 
Moeder, u was ook een mens van geloof. 
Jarenlang is het voor u een vanzelfspreken
de zaak geweest om dagelijks naar de kerk 
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te gaan . In uw gelovige verhouding met God 
werd aan u krachtig geschonken om het ster
ven van vader en twee volwassen zoons te 
kunnen dragen .. Wij geloven en vertrouwen dat 
u nu bent opgenomen in het leven, waar de 
dood geen macht meer heeft. 
Wij danken God dat Hij aan u zoveel levens
jaren heeft willen geven. 

Moeder, al leeft u dan niet meer in ons 
midden, vergeet ons niet. Wij vergeten u niet 
omdat wij nog dikwijls aan u zullen worden 
herinnerd. 

Voor uw blijken van deelneming bij het 
overlijden van onze geliefde moeder, 
groot- en overgrootmoeder, zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Erica, juli 1974 
Kerklaan 27 

Fam. BONTJER 


