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WIJ KOMEN VAN DE HEER,
EN GAAN
NAAR DE HEER TERUG

-rer gedachtenis aan

Tekenend voor haar is geweest dat ze altiid

ANNA BROEDERS.BECKERS
weduwe van

JOHANNES ANTONIUS BROEDERS
te Ubach over Worms 6 april 1922,
overleden te Dongen op 6 oktober 1985.
De uitvaartdienst hebben wi! voor haar gehouden op I oktober 1985 in de Pauluskerk
te Dongen. Daarna hebben wij haar bij vader
begraven op de centrale begraafplaats te
geboren

Dongen.

Na een leven, waarin veel moeilijkheden en

het verdriet haar niet bespaard bleven,

is

moeder, na een ernstige ziekte, toch nog onverwacht van ons heengegaan.
Het verdriet om haar sterven is groot.
De dood van vader kon ze moeili.jk verwerken
en haar tobben werd na die tijd alleen maar
e

rger.

Moeder had veel meegemaakt, en ze wilde
dat graag aan ons vertellen maar ze kon het
niet. Dat betekende dat haar leven veel eenzaamheid kende. Moeder was een vrouw die
ondanks haar ziekte alles voor ons, haar kinderen, over had. Altijd was ze bezorgd en
dacht ze dat wij teveel last met haar hadden.
Ze bad veel, in de laatste weken was María,
de Moeder van Jezus, haar grote steun. Het
enige wat ze kon bidden was: "Maria help
me

toch".

iedereen wilde helpen, met iedereen had ze
medeliiden .
Tegen mensen die het moeilijk hadden zei ze
dan: "Bidt maar, dan komt alles goed".
Zo was ze, een vrouw die zelf geslagen was
door lijden, maar toch altijd met een open
oog voor de nood van anderen, ondanks
zichzelf.
Ze wist dat haar dagen hier bij ons geteld
waren, en hoe moeilijk was het voorhaarom

daar over te praten met de kinderen, want
ze wilde niemand verdriet doen.
Haar wens om thuis te mogen sterven is in
vervulling gegaan. We ziin dankbaar dat ze
nu uit haar lijden verlost is.
Wij bidden tot God.
God we zijn bedroefd om het heengaan van
moeder, maar we zijn ook dankbaar dat ze
nu niet meer hoeft te lijden.

Wij vragen U, neem haar genadig op in Uw
eeuwigevreugde, samen metvader, en schenk
haar geluk.

Moeder Maria, wees voor haar en voor ons
een voorspraak.

Voor uw belangstelling tiidens de ziekte

en

na het overlijden van onze lieve moeder en
oma, zeggen wij U hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

