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IN DE VREDE VAN CHRISTUS. 

Ter dankbare herinnering aan 

Hermanna Geertruida Maria Frieling 
echtgenote van 

Gerhardus Johannes Steinmeijer 
Zij werd geboren re Weerselo 26 okt. 1911. Gesterkt 
door her Sacrament van de zieken overleed zij op 15 
december 197 2 in het ziekenhuis te Oldenzaal. Bij 
haar Uitvaart op 19 dec. d.a.v. hebben wij in de pa
rochiekerk van de H. Drieëenheid te Oldenzaal de H. 
Eucharistie gevierd, gedenkend Christus' dood en op
standing. Daarna hebben we moeder uitgeleide gedaan 
naar het r .k. kerkhof van Oldenzaal: waar haar li
chaam te rusten is gelegd in afwachting van de blij-

de dag van de Verrijzenis. 

Terwijl de christengemeensehap zich voorbereidde 
op het geboortefeest van onze Heer, riep God haar 
bij zich, om het Kerstfeest te vieren in het Huis van 
de Vader. 

Zij was een diepgelovige vrouw, haar liefde was 
haar man, haar vreugde en kroon haar vele kinderen. 

Zij wist dat zij ongeneeslijk ziek was en wilde nog 
zo graag bij haar kinderen blijven, omdat zij nog niet 
allemaal op hun plaats waren. 

In geloof aanvaardde zij haar dood, wetend dat God 
het goede voor heeft met alle mensen. 

Haar grote wens nog eens naar Lourdes re kunnen ~aan 
zag zij vervuld. Teruggekeerd uit Maria's genadeoord 
oord ging haar gezondheid zienderogen achteruit. 

Omgeven door de liefdevolle aanhankelijkheid en 
zorg van haar man en kinderen, werd zij uit haar 
smartelijk lijden verlost. God. onze Vader, heeft haar 
nu eeuwig leven gegeven. En al kunnen haar kinde
ren hun moeder niet missen, zij zullen God dankbaar 
zijn voor haar zorg en liefde gedurende zovele jaren. 

Goede God, 
w ij geloven dar Gij moeder 
in uw liefde hebt opgenomen. 
Geef ons, die achterblijven, 
de levenskracht van uw Geest, 
opdat wij hoopvol en vastberaden 
verder mogen gaan 
op onze tocht door dit leven. 

Voor uw blijken van deelneming bij het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, be
huwd- en grootmoeder, zeggen wij u hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
G. J. Steinmeijer 

kinderen, behuwd- en kleinkinderen 

Oldenzaal, december 19 7 2. 
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