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Dankbaar gedenken wij 

Euphemia Maria Cathàrina Abel-de Vries 
Femia 

Sinds 7 augustus 1954 echtgenote van Joop Abel 
* Erica, 28 maart 1928 

t Klazienaveen, 13 februari 2013 

Femia was één van elf kinderen die werden geboren 
in een liefdevol gezin in Erica. Na haar huwelijk met 
Joop Abel verhuisden ze samen naar Weiteveen, 
waar ze tien jaar zouden blijven . Toen keerden ze 
terug naar Erica, waar ze werkte in de gezinshulp. 
Het leven van Femia werd gekenmerkt door ups en 
downs. Haar geestelijke gezondheid maakte het 
leven voor Femia en voor haar gezin niet 
gemakkelijk. Ze had, om zo te zeggen, haar eigen 
leven niet in de hand. Dat maakte haar onrustig en 
moeilijk voor de omgeving. Haar man Joop moest 
voor haar belangrijke beslissingen nemen, daarbij 
telkens in het oog houdend wat voor Femia het 
beste was. Zijn leven en dat van de kinderen stond 
voortdurend in het teken van zorg voor Femia . Maar 
als ze haar goede periodes had, was Femia echter 
ook een zorgzame vrouw en kon een trotse en lieve 
oma zijn voor haar kleinkinderen. 

Ze had een speciaal plekje in haar hart voor Maria, 
bij wie ze steun en bescherming zocht. Ook maakte 
ze een reis naar Lourdes om zelf te kunnen zien 
waar Maria verschenen was en om haar zorgen aan 
haar toe te vertrouwen. Tot op het laatst bad ze het 
Wees Gegroet vol overtuiging. Na een paar 
verhuizingen en omzwervingen vond ze tenslotte 
rust en een liefdevolle verzorging in Woon- en 
Zorgcentrum "Dillehof" in Klazienaveen. Hier heeft 
ze samen met Joop vier jaren mogen wonen . 
Volgend jaar zouden ze hun 60-jarig huwelijk 
vieren . 
Na het ontvangen van het Sacrament van de zieken 
is Femia in de vroege morgen van 13 februari, 
Aswoensdag, overleden . Op 18 februari namen we 
afscheid van haar in de R.K. Kerk in Erica en hebben 
we haar te rusten gelegd op het kerkhof. 

In paradisum deducantte angeli. 
Dat de engelen haar mogen begeleiden naar het 
paradijs. 

Voor uw aanwezigheid en getoonde medeleven 
zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Joop Abel 
Kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen 


