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,: ,i ,: r kvc, r< wel Hrandcrd, 
•1:ct \h ~i,~:~-:Jmen 

', ,'. b~l'fr voe,r altjc! bii Zich oo~enomen 

Catharina l\Iaria Touw 

C:t '-"re" •r .\m~·ch.:C'n o~ 2-i april 18()8, 
c._:-.:_·~J zq._ na lid c'lt\X'<!~'l. \-111 het 
c,•C".:r:\;.;;f v~11 ,ic. :_el:._11. 111. l1itl·1·-1::-.rn op 
1 ::;n: 1:,-5 C!l werd Zl_' or : C1 JU~:J d.ax, 
~-_- 1 ;:J,, ,orn t.:r rt:s,~ gdegJ_ 



\c·'.'!·.,I de fa.,tste jaren werd zii bezocht 
d •0r hç: liidcn; ern slepende ziekte. 
~:.e~,i; wrg.:zdd nn pijn, en het verlies 
van een doc!,ter. Maar door dat alles 
h.?en w: ,~ zij de diepe nede tr bewaren • 
.''f Ci::istu, g.::cft aan die Hem er om 
, ·'.":1~en. 
Zu h;::;;_ ze ;n onze ~!'d:lChten voortleven 
,û een \ :•1uw met een diep gew:1rteld 
i;·: · ,-,, -'. s· en ~f- i,eè len·n en met c:cn ster
::: w:lsk~.-ici,~. In nuO!t zullen we ver~c
•,:n 11,ie h'.iJ z..: kon zi;n; met de zor~ van 
'· 1.:,· r'>::n ,,1t·~ wie ze zoveel t;nede Jaren 
èee'dc, en met de tocwiiding van haar 
:. e1de:1:::1 en k:~inkinde•,·n 
H 1 :r n.1de:,nde d·.1od heeft ze gelovig 
.,,,,,,,,.1~J ze hee~i er zdf~ naar verlangd 
om r:re• Chr .. : u, te zijn. We vertrnuwcn 
er , •st o;:, d:•t ze ru is in hrt land, wa:ir 
. GcJ ,,'.!,· tr,!"'.C!1 z:11 afw1s~cn. waar de 
dnnd niet !'1eer 1, en ook gren rouw. 
g,·en gewc,'n en geen ,mnt" iApoc. 21.4) 

D:1::irom bidden wii. 
0 ...... 1, oc.,..~.'!Jï<:,n!J en rftJd.i,011] 

hrt lrt·:rn. lu'lt t1 ict.'11 t.,cn 
di:.t mrn"C"rnl, :·t n i:·rrlorPn (IOO..H. 
Tla• t, t en• mag lil:_ i,cn 
sz cJ.;·, n fn. allt.s iraur:"n ;;tj 
Qtcr,.t i.-1 ol.·,.,-cc.'!Jt, _;utst nu cT_, 
grs'cr1:Pn -~ 

ClNZI \ADIR wns G:EGROE1 

l'ithoorn, iuli 19i5 

Aller, d,e met ons hrhhen ml'ei;cleefd in 
de d.~;;er \an ziekte. overliiden en be
,::r .,frnis van onze dit:rhare overledene, 
wil!t:n wij langs deze weg hartelijk be
d.'nken. 

'v!ecl~ n;,mens mijn kinderen en klein
kmderen· 

J. Balvert 

Adm. de Ruyterlaan 43. 
Uithoorn 




