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Dankbare herinnering aan 

MARIA CATHARINA VERINGA 

wed,uwe van 

Johannes Herman Hartmann 

Zij werd geboren te Barger-Compascuum 
(Emmen) op ·1 mei 1900. Zij overleed, gesterkt 
door de Genademiddelen van de H. Kerk, 
overgegeven aan Gods beschikkingen met 
haar, op 5 mei 1982. 
Wij hebben haar begraven op het parochiee l 
kerkhof te Barger-Compascuum. 

Bijna 50 jaar heeft onze lieve moeder en oma 
vreugdes en zorgen gedeeld met vader. Toen 
zij plotseling alleen kwam te staan, waren 
haar levensverwachtingen weggeslagen . Zij 
was echter een diepgelovige vrouw, die wist 
wat bidden is. Met Gods hulp en door haar 
sterke wilskracht herstelde zij zich, en ble
ven ,haar goede zorgen uitgaan naar haar 
kinderen en klei nkinderen. 
Met recht mogen wi j met de woor,den uit de 
H. Schrift van haar zeggen: ,.Een sterke 
vrouw, wie zal haar vinden?" 
Wij , kinderen en kleinkinderen, zullen altijd 
vol dankbaarheid terugdenken aan haar, die 
alles voor ons heeft betekend, die steeds 
vol liefde en toewijding haar krachten, haar 
zorgen aan ons schonk, die aan ons ge-
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hecht was, zoals w ij aan haar gehecht wa
ren. Daarom wilde zij temidden van ons blij
ven, en wilden wij haar tot het laatst in ons 
midden behouden. 
Puttend uit haar levenservaringen, waarin zij 
mooie dagen en uren kende naast harde 
en zware momenten , heeft zij ons echte le
venswijsheid biigebracht. Zi j heeft haar taak 
trouw en plichtbewust volbracht en met haar 
man een mooi gezin opgebouwd . Bijzonder 
dankbaar was zij voor de zorgvolle verple
ging, die zij van haar kinderen kreeg in haar 
laatste dagen van haar ernstige ziekte . 
Toen zij aan het eind van haar krachten was , 
gaf God haar op haar biddend verlangen, 
de genade om vóór haar heengaan nog het 
Communiefeest van haar nichtje te mogen 
meemaken. 
Wij bidden voor haar: God, geef haar de 
verdiende eeuwige rust en vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en 
meeleven bij het overl ij den van onze zorg
zame moeder, schoonmoeder en oma, zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen Hartmann. 


