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_;JJP Marinus Johannes Gerardus Zondag 

Geboren te Oss 8 maart 1950 en overleden te 
Wamel op 24 oktober 1987, na voorzien te zijn 
van het H Oliesel. Zij werd begraven op de 
Algemene Begraafplaats in Wamel op 
28 oktober d.a v. 

Een paar maanden geleden kreeg onze 
dierbare overledene een hartaanval. 
Het was een ernstige waarschuwing. Maar dat 
deerde haar niet Zij trok er zich nauwelijks 
iets van aan. Onbezorgd leefde zij verder, 
intens genietend van iedere dag. 

Op die zaterdagavond ging zij opgewekt en 
blij met haar man naar de feestmis van het 
Jongerenkoor. dat haar zo na aan het hart lag 
en bij wiens optredens zij altijd trouw aan
wezig was. Vlak voor het begin van de H. Mis 
trof haar een tweede hartaanval. 
Alle hartnekkige pogingen om haar leven te 
redden mochten helaas niet meer baten. 
In het bijzijn van haar man is zij voorgoed van 
ons heengegaan. 

Zij was een zeer actieve vrouw. Stilzitten kon 
zij niet altijd was zij in de weer. Altijd waren 
haar handen bezig om mooie stukjes te breien 
of te borduren. De vele geborduurde schil· 
derijen, die in de huiskamer hangen, zullen 
blijvend getuigen van haar kunstzinnige 
aanleg. Dit blijkt ook uit haar voorliefde voor 
bloemen. De pracht en de praal van bloemen 
kon zij niet missen. 

Zij was ook dol op kinderen. Voor al haarneven 
en nichten, die zij zo heerlijk kon verwennen, 
was zij de lieve tanta Dien. Maar ook voor 
andere mensen stond zij altijd klaar. En zij kon 
gewoonweg nooit iets weigeren. 

Te vlug is aan een gelukkig huwelijk een eind 
gekomen. Maar wij mogen geloven dat zij in 
God een eeuwige vrede en vreugde ge
vonden heeft en diep in zijn hart zal Martien 
de mooie herinnering bewaren aan zijn blij
moedige, zorgzame en lieve vrouw. 

Tot slot mogen wij U 
de volgende gedachten meegeven: 

Kom, help ons en bewaar de band 
onbreekbaar. die uw zoete hand 
wist om ons hart te binden 
opdat wij, 
maar van lijve alleen en voor korte tijd 
gescheen elkaar eens wedervinden. 

Voor uw hartelijke blijken van belangstelling, 
betoond na het overlijden en bij de begrafenis 
van mijn lieve vrouw. betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Mede namens de verdere familieleden: 
M. J. G. Zondag 




