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In de vrede van Christus Is van ons heengegaan 

MARIA ALBERDINA ZONDER 
Zij werd geboren te Borne op 8 december 1901 en 
is overleden te Albergen op 3 november 1981 , 
tijdig gesterkt door het Sacrament der Z ieken. 
Vrijdag 6 november hebben wij afscheid van haar 
genomen tijdens de gezongen Uitvaartdienst In 
de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen 
te Zenderen en haar begeleid naar haar laatste 

rustplaats op het r . k. kerkhof van Zenderen. 

In het zicht van haar 80ste verjaardag, op het 
feest van de patrones van de paroch ie, heeft de 
Heer van al le leven en .dood zijn trouwe diena· 
res, onze geliefde Tante Marie tot Zich geroepen. 
Met haar dood is een einde gekomen aan een 
welbesteed leven. Gelukkig als je dat mag zeg
gen: als je als mens zo Je aardse leven mag 
voltooien. Wij denken aan haar terug zoals zij bij 
ons was, liefdevol opgenomen in het gezin van 
haar broer. Zij was hartelijk in de omgang, mede· 
deelzaam en goedgeefs. Huiselijk ingesteld hield 
zij van koken, tu in ieren, verstelwerk, maar ook 
op zijn tijd van lezen en kaarten. Waar zij vrijwel 
van Jongsaf ziek was, wist zij deze last op bewon
derenswaardige wijze te dragen. Met de opgroei· 
ende kinderen van haar broer praatte zij graag 
over hun toekomst. Het bleek dan hoezeer zij bij 
de tijd was. ZIJ was vrolijk van karakter, oprecht 
godsdienstig en mededeelzaam. De miss ie droeg 
zij een warm hart toe. Een kind uit de Derde 
Wereld werd door haar geadopteerd. Waar zij 
vaak de rozenkrans bad, bleef haar godsdienstig· 
held niet bij woorden alleen. Wij zijn ons bewust, 
dat met haar dood een einde komt aan vele van 
haar goede zorgen en behulpzaamheid. WIJ gelo· 

ven ook dat haar dood geen definitief einde is 
maar overgang naar het nieuwe leven bij God. 
Getro:fen door een hartziekte ontving zij het 
Sacrament der Zieken. Haar wens om niet naar 
het ziekenhuis te moeten mocht In vervull ing 
ga3n. Liefdevol werd zij thuis verpleegd. We 
mochten erbij zijn toen zij voorgoed is ingesla
pen. Moge God voortaan voor onze gel iefde 
Tante Marie zorgen en haar opnemen in zij n 
hemelse glorie. 

Voor uw belangstel l ing en medeleven betoond 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze 
beminde zuster, schoonzus en tante 

Maria A lberdlna Zonder 

zeggen wij u al len hartelijk dank. 

Albergen, Zenderseweg 79 

Namens de Fami lie 
G. Zonder 




