
Voor uw b lijk van medeleven bij het overlijden 
van onze 1 ieve moeder , groot· en overgroot· 
moeder, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen, k lein-
en achterkl einkinderen 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

Engelina Hendrika Geertruida Fisscher 
weduwe van 

Hermannus Frederlkus Schrader 

Zij werd geboren op 11 augustus 1893 te Hen
gelo Ov. Gesterkt door het H. Sacrament van 
de Zieken is zij op 28 j uli 1981 in het verpleeg
huis St. El isabeth te Delden in de Heer over-

leden. Op 1 augustus d.o.v . is zij begraven 
op het r. k. kerkhof aldaar. 

Met dankbaarheid mogen wij aan haar terug
denken. Zij is goed geweest voor ons. Wij 
danken haar voor alle goede zorgen en voor 
de l iefde die zij ons heeft voorgeleefd en 
voorgedaan. Zij hield van het leven zoals het 
op haar afkwam met l ief en leed. Ze had een 
we lbesteed leven achter de rug . Wij mogen er 
tevreden mee zijn dat we haar zo lang in ons 
midden mochten houden als een meelevende 
moeder en als een l ieve oma van vele klein· 
kinderen en achterkl einkinderen. 
De laatste jaren was zij in het verpleeghu is 
St. El isabeth. Zij werd er goed verzorgd. Ze 
vond het fijn bezoek te ontvangen. Langzaam 
werd haar wereld kleiner en werden de kon
takten met haar moeilijker. Nu zij is overleden, 
is zij bevrijd van alle lasten. Het was goed zo. 
Tussen al les door ging zij ons voor In het 
geloof. Zij had een groot vertrouwen in God. 
Zo 'n moeder gehad te hebben is een grote 
gave en is ook een troost, nu wij zonder haar 
verder gaan. WIJ vertrouwen haar toe aan God, 
die nu haar vreugde za l zijn. Zij zal onze voor· 
spreekster zijn bij God en zal nu op deze 
manier bij ons zijn. Zij ruste in vrede. 


