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Zij werd geboren te Arnhem 19 september 
1886. na voorzien te zijn van de H. Sakra
menten der zieken overleed zij op 15 juli 
1975. Na een Eucharistieviering hebben wij 
afscheid genomen en daarna begraven op 
het r.k. kerkhof te Beek-Ubbergen op 18 
juli 1975. 

Een groot aantal levensjaren zijn haar toe
gemeten; ze had een sterke gezondheid en 
veel goede zin. Ze was erg lief. Er is veel 
wat aangenaam is in de herinnering, die 
ons van haar bijblijft. 

In stille vrede. geworteld op 'n vast geloof, 
vertrouwend op de Voorzienigheid, heeft zij 
geleefd en is zij de eeuwigheid binnenge
gaan. De laatste jaren droeg zij geduldig de 
gebreken van haar ouderdom. Zij was voor
bereid op het naderend einde en verlangde 
haar man en overleden kinderen terug te 
zien. 
Reeds vroeg was ze weduwe en stond allen 
voor de zorg van het gezin; met hulp van 
familieleden heeft ze zich er goed door
heengeslagen. 

Daarom is er reden om dankbaar te zijn, hoe-

zeer we haar ook zullen missen. 

Altijd was ze vol belangstelling voor haar 
kinderen en leefde ze mee mèt het wel en 
wee van haar kleinkinderen en achterklein
kinderen. 

De kracht om te leven vond zij in het gebed 
en het contact met Christus in de H. Eucha
ristie. Haar geloof was diep en echt. Ze 
leefde vanuit het Evangelie met een grote 
liefde voor God en voor de medemensen. 

Zij voelde zich geborgen in Gods liefde, 
dankbaar voor de liefde en zorgen waarmee 
ze bij haar gehuwde dochter werd omringd. 

De stoel waarin ze altijd zat, blijft nu leeg, 
maar we zullen haar beeld bewaren in ons 
hart. dankbaar voor alles. wat ze voor ons 
heeft gedaan en betekend. 

We geven haar nu over aan God, in het ge
lovige besef, dat zij over de dood heen voor 
altijd delen mag in het leven van Christus. 

Voor uw deelneming betoond bij haar ziekte 
het overlijden en begrafenis van onze zorg
zame moeder, lieve grootmoeder en over
grootmoeder 

Hermina Ottonia Coopman-van der Wal 
zeggen wij U hartelijk dank. 

kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 
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