


In dankbare herinnering aan 

GERHARDA JOHANNA HEIDEVELD 
echtgenote van 

JOHANNES GERHARDUS WARGERS 

Zij werd geboren 19 december 1914 te De
nekamp. Voorzien van het H. Sacrament der 
zieken overleed zij in het ziekenhuis te Ol
denzaal op 9 april 1979. Haar gestorven 
lichaam hebben wij 12 april d.a.v. te ruste 
gelegd in het parochieel kerkhof te Dene
kamp. 

In de Goede Week voor Pasen. wanneer 
de Kerk het lijden en sterven herdenkt van 
Jezus. hebben wij de dood en het heen
gaan van onze geliefde vrouw en moeder 
moeten meemaken. Zoals er bij Jezus een 
pijnlijke kruisweg aan vóóraf ging, zo was 
ook het levenseinde van haar een ware 
lijdensweg. Zij wist dat geen herstel meer 
mogelijk was; zij had het daar eerst moei
lijk mee maar wist daarna in volle berus
ting vanuit haar geloof de krachten te vin
den voor het .Uw wil geschiede". Zij heeft 
mogen ontdekken dat lijden en dood niet 
het laatste woord hebben in het mensen
leven, maar dat aan de overzijde van de 
aardse horizon en van ons aardse leven 
de morgen van het nieuwe Leven begint. 
Zij viert nu een eeuwig Paasfeest van Ver
rijzenis. waarin Jezus ons is voorgegaan 
na zijn lijden en dood. 

Bij alle droefheid om het sterven van onze 
geliefde vrouw en moeder is ons dit tot 
grote troost. In ons zal de herinnering blij
ven leven aan een goede mens in ons hu
welijk. gezin en familieleven. Daarnaast is 
het voor ons ook een troostvolle gedachte 
vanuit ons geloof. dat zij in volkomen ge
luk verder mag leven bij God, ons aller 
begin en ons aller einddoel. 
Wij zijn dankbaar om alles wat zij voor ons 
heeft gedaan; wij zijn ook gelukkig om 
alles wat wij aan haar mochten terugge
ven aan liefde en zorg. vooral toen zij wel 
eens moeilijke uren en dagen kende. Dat 
was werkelijke naastenliefde aan haar en 
oprechte liefde tot God. 
Mijn geliefde man en kinderen nu ik af
scheid van jullie neem wil ik jullie harte
lijk bedanken noqmaals om alles wat ik 
voor jullie mocht doen én om alles wat 
jullie voor mij hebben gedaan. Vaartwel 
tenslotte en van harte tot wederziens in 
de hemel waar wij eens weer samen mo
gen zijn. in de Verrijzenis tot eeuwig Leven. 
Goede God. geef haar de eeuwige rust in 
uw Vrede, amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na overlijden van onze be
minde echtgenote. moeder. behuwdmoe
der en oma. betuigen wij U hartelijk dank. 

Familie Wargers 
Denekamp. april 1979 


