


Dit is een dankbare hennnenng aan 

Euphemla Maria Bentert 
Weduwe van Hermanus Bemardus Rutgers 

Zij 1S geboren op de Ban is in Rijssen op 9 februari 
1917. Nog voorzien van het H. Oliesel is ze 
overleden te Rectum op 16 maart 1995. Na een 
gezongen Uitvaartmis hebben wij haar lichaam 
ter ruste gelegd op het RK kerkhotte Rijssen op 
21 maart d.o.v. 

Totaal onverwacht g1ng onze moeder en oma 
van ons heen. njd om afscheid te nemen was er 
niet. we bleven allen verslagen en verdrietig 
achter. We konden het ons niet voorstellen. 

Wij hebben haar allen ervaren als een zeer 
zorgzame, lieve moeder en oma, altijd vol be
langstelling voor het wel en wee van ons kinde
ren en kleinkinderen. ondanks dat ze moest 
levenmet de pijn van haar handicap hebben we 
haar nooit horen klagen. Integendeel ze was 
altijd bezorgd voor anderen, ze cl~erde zich zelf 
weg. Ze was dankbaar voor alle zorg en aan
dacht die wij haar konden geven. haar grootste 
wens was altijd dat wij allen in vrede en liefde met 
elkaar zouden blijven omgaan. Wij hebben op 9 
februari haar laatste verjaardag met z'n allen 
mogen vieren.Zoals zo vaak genoot ze intens 
van het samenzijn van ons, haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze kon ook heel erg genieten van 

mooie bloemen, van de tuin en van alles wat er 
groeide en bloeide in Gods mooie natuur. 
Het bidden en het meevieren van de zondagse 
Eucharistieviering betekenden veel voor haar. 
Ze had haarvaste plekje vooraan 1n de kerk. haar 
eigen parochie was alles voor haar. Het is een 
grote troost voor ons dat ze door haar onver
wachte dood gevrijwaard is van pijnen en 
lijden. Wij mogen geloven dat ze nu bij God thuis 
is gekomen en dat ze nu weerverenigd met onze 
vader en opa, mag delen in de vrede en vreugde 
van God. 

Dat ze moge rusten 1n vrede. 

Aan allen die moeder tijdens haar leven hun 
vriendschap en liefde hebben gegeven en aan 
hen die ons hebben gesteund in dit afscheid, 
brengen wij oprecht onze dank. 


