


Ter dankbare herinnering aan 

Euphemia Maria Herbers 

sinds 8 april 1995 weduwe van 
Bernardus Henderikus Büter. 

Zij is geboren op 12 mei 1907 te Nieuw-Schoonebeek. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken overleed zij 
op donderdag 28 september 1995 in het ziekenhuis te 
Hardenberg. We namen afscheid van haar tijdens een 
plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de 
H . Bonifatius te Nieuw-Schoonebeek op maandag 2 
oktober 1995, waarna we haar ter ruste legden op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Te kort na het overlijden van pap ging ons mam en 
oma op gezegende leeftijd van ons heen. Ze zal in 
onze herinnering blijven voortleven als een diepge· 
lovige en beminnelijke vrouw. Zij was zich bewust 
van haar taak in het grote gezin en op de boerderij en 
vervulde die met alle zorg. Daarnaast vond en maakte 
zij nog tijd vrij voor haar vele hobby's: de tuin met 
daarin de prachtige bloemen, haar breien en haken. 
Haar huis was voor ons allemaal een echt "thuis': 
waar wij elkaar ontmoetten. Vol trots genoot ze van 
haar kleinkinderen; ze was zeer behept met hun wel 
en wee en een verjaardag werd nooit vergeten. Samen 
met pap genoot zij hier intens van. 
Haar leven kenmerkte zich door onbaatzuchtigheid 
en goedheid. Nooit klaagde zij. Ze was tevreden met 
wat ze had en dankbaar voor alles wat ze kreeg. 
Het geloof heeft een grote rol in haar leven gespeeld, 
zij leefde sterk mee met de kerk en met de parochie, 
ook toen zij aan huis was gebonden. Nooit trad ze op 
de voorgrond, maar ze wist heel goed wat ze wilde. 
Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij haar zolang in 
ons midden mochten hebben. Haar voorbeeldig 
leven zal ons bijblijven en ons kracht en steun geven. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en meeleven bij 
het overlijden van onze lieve mam en oma, danken 
wij u hartelijk. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


