
Om het leven in herinnering te houden 
van 

Elisabeth de Zwart 
weduwe van Petrus Bernaards 

Geboren te Halsteren 10 maart 1906 en 
overleden te Hoofddorp 12 aug. 1986. 

Met ee11 plechtige Eucharistieviering 
hebben wij afscheid van haar genomen 
en haar te rusten gelegd op het kerk
hof van de St. Joannes de Doperkerk 
te Hoofddorp op 15 augustus 1986. 

Moeder, met alle kinderen om je heen 
gaf je je ten1'lotte gewonnen. Ve~~ten~ 
voor je leven om zolang mogehJk blJ 
ons te kunnen blijven, berustte je uit
eindelijk in het onvermijdelijke. . 
Gelovig als je was moeder, nam Je af
scheid van het jou zo dierbare leven. 
Een leven van hard werken en ploe
teren. 
Moeder je hebt het niet gemakkelijk 
gehad in het leven, er waren moeilij~e 
tijden. Maar door jouw zorgzaamheid 
lukte het altijd weer. 
Toen vader 16 jaar geleden overleed, 
ging jij dapper verder. Je genoot van 
de aanwezigheid van je kinderen en 
kleinkinderen. 

Je gaf alles en nam er zelf_ wein~ voor 
terug. Moeder je gaf ons liefde, Je was 
liefde. 
Verdrietig door dit afscheid, willen we 
van de andere kant toch dankbaar zijn, 
dat je thans rust hebt gekregen. . 
Zo willen wij nu kracht putten, mt 
alles wat jij voor ons hebt gedaan en 
betekend. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, ik 
ben jullie dankbaar voor alle goede 
zorgen, waarmee jullie mij_ steeds 01:1-
ringden. Vooral Nel en ~1m, waar"1k 
de laatste tijd in hun, gezm mocht z1Jn. 
Laat daarom de herinnering aan mij 
voor jullie een troost zijn. 
Samen met vader kunnen wij in die 
herinnering voor jullie een ongeziene 
steun zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder 

Elisabeth Bemaards-de Zwart 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

De kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 




