
Een vrome herinnering aan 

GEERTRUIDA JOHANNA BUL THUIS 
weduwe van 

JOHANNES WARGERS 
Zij werd geboren te Losser 15 september 
1896; voorzien van het sacrament der zie
ken overleed zij te Denekamp 20 mei 1974. 
Op het parochieel kerkhof aldaar hebben 
wij 24 mei d.a.v. haar lichaam te ruste ge-

legd. waar het de verrijzenis wacht. 

Zoals ieder mens was ook zij onderweg in dit leven 
naar haar einddoel, God, het begin en einde van al 
wat bestaat en leeft, de Schepper, van wie wij zijn 
uitgegaan en tot wie wij eens terugkeren. Moeder 
heeft haar einddoel nu bereikt, en God, in wie zij 
vast en onwrikbaar geloofde, heeft haar opgenomen 
in zijn hemel, dat weten wij vanuit datzelfde geloof. 

Wij zijn bedroefd om het heengaan van haar; ieder 
mens kan zijn moeder erg moeilijk missen, wij heb
ben zoveel aan haar te danken. Dat is ook van toe
passing op onze moeder . ln alle eenvoud en dege
lijkhe id leefde deze vrouw en moeder ons voor hoe 
het leven van een christenmens getekend is door de 
dienst aan God es dë evenmens. En wij zijn dank
baar om het vele goede dat zij zo gegeven en be
tekend heeft. Dat moge ons ook tot troost zijn nu 
wij hier op aarde afscheid moeten nemen. Zij zal in 
onze herinnering voortleven, maar daarnaast, dat 
weten wij als gelovige mensen, leeft zij voort bij 
God. Wat Hij een keer heeft geschapen wordt niet 
ongedaan gemaakt, het wordt alleen veranderd. De 
dood is niet het einde. het is de doorgang naar het 
Vaderhuis. 

Mijn kinderen en alle anderen die mij dierbaar wa
ren, wij gaan elkaar tijdelijk verlaten. Weest bedankt 
voor alle goede zorgen en liefde die ik terug mocht 

ontvangen, ook in het bejaardencentrum, waar de 
li efde tot God gestalte krijgt in de liefde tot de be
hoeftige medemens. Moge God het jullie allen ver
goeden en mogen wij eens weer samenzijn in de 
vreugde van God. 

Moeder Maria, breng haar naar 
het eeuwig leven bij uw Zoon. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze beminde moeder, behuwdmoe
der en oma, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Familie Wargers 

Denekamp, mei 1974. 
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