
In liefde en dankbaarheid blijven wij 
verbonden met 

FREDERIKA SUSANNA AGTERBOS 
weduwe van 

BERNARDUS NIJE OLDE EVERINK 
Zij werd in Oldenzaal geboren 5 februari 
1903 en stierf in haar geboorteplaats, ge
sterkt door het Sacrament van de Zieken, 
op 6 april 1978. In de christelijke hoop op 
een eeuwig leven vierden wij op 10 april 
d.a.v. bij haar Uitvaart de Eucharistie ter 
gedachtenis aan Christus' dood en ver
rijzenis. Daarna hebben wij haar lichaam 
begraven op het kerkhof van Oldenzaal. 

' Nu wij afscheid van moeder en oma heb-
ben genomen, gaat heel haar leven weer 
aan onze geest voorbij : de tegenslagen en 
het lijden dat zij in haar leven heeft onder
vonden - de trouw en liefdevol le zorg, die 
wij van haar in ons leven hebben mogen 
ontvangen. 
Veel te jong bleef zij alleen achter met de 
zorg voor haar dochter. Toen haar dochter 
zelf een gezin ging stichten, bleef zij bij 
hen inwonen en was dankbaar voor de 
vele contacten, die zij al die jaren mocht 
onderhouden. 
Zij was een gelovige vrouw, stond voor 
eenieder klaar en spreidde vreugde en te
vredenheid om zich heen. Vurige vereer
ster van de H. Maria ging zij viermaal op 
pelgrimstocht naar Lourdes en dertig keer 
ging zij op bedevaart naar Kevelaer. 
Tijdens een wandel ing door de stad viel 
zij op straat en dit werd voor haar het 
begin va~ een lijdensweg. 

God heeft haar nu uit haar lijden verlost 
en opgenomen in Zijn huis, waar zij ge
lukkig mag voortleven voor altijd. 
Wij bidden tot God, dat zij in alles waarin 
zij groot is geweest, tot ons mag blijven 
spreken. Wij weten dat wij met haar ver
bonden blijven in de gemeenschap van 
de heiligen. 

GEBED 
Heer onze God, neem 
moeder en oma op in uw heerlijkheid. 
Laat haar delen in de verrijzenis. 
Dit vragen wij U 
vanuit een dankbaar hart 
voor de mens die zij geweest is 
en met een vertrouwen in U, 
die een mens niet verloren laat gaan, 
maar roept tot eeuwig leven. Amen. 

Mogen onze gebeden haar vergezellen. 

Voor uw meeleven, ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overli jden van onze dier
bare moeder en oma, zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

A. J. Oosterlaar 
M. J. G. Oosterlaar -

Rita 
Gonny 
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