
• t 
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA THERESIA BOS 

weduwe van 

ANTONIUS JOZEF VRIJKORTE 

Zij werd geboren te Losser op 15 oktober 
1909. Na een langdurig ziekbed overleed zij 
op 15 juli 1986 in het ziekenhuis te Oldenzaal 
na gesterkt te zijn door het Sacrament van de 
Ziekenzalving. Na de Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Drieëenheid hebben 
wij op 18 juli haar lichaam ter ruste gelegt op 
de Algemene Begraafplaats te Oldenzaal. 

De overledene was een diep godsdienstige 
vrouw. die haar taak als echtgenote en als 
moeder van een groot gezin met veel plichts
besef heeft vervuld. Het overlijden van haar 
geliefde man in 1970 was voor haar een zwaar 
verlies en zij is dat eigenlijk nooit helemaal te 
boven gekomen. Begin maart 1984 werd zij 
opgenomen in het verzorgingstehuis "De Mo-

lenkamp". Geleidelijkaan fleurde zij daar he
lemaal op. Zij voelde er zich goed thuis en was 
heel tevreden. Maar na enige tijd begon zij 
steeds meer te sukkelen met haar gezondheid 
en zo werd zij tenslotte opgenomen in het zie
kenhuis in Oldenzaal, waar zij na enkele maan
den op 76-jarige leeftijd kwam te overlijden. 
De dood had voor haar niets afschrikwekkends 
meer en zij verlangde er tenslotte naar. Want 
zij had een sterk geloof en zij was ervan over
tuigd. dat God haar na dit aardse leven zou 
opnemen in zijn heerlijkheid. Wij behouden 
aan deze goede moeder en lieve oma een heel 
mooie herinnering en zullen haar met genegen
heid en piëtiet blijven gedenken. We bidden 
voor onze dierbare overledene en vragen in 
geloof en overgave: 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 
En het eeuwige licht verlichte haar. 

Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Familie Vrijkorte 


