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Zij w~rd geboren te Los$er 13 februari 1887. Tijdig 
voorzien van hei Sac rament der zie ken overleed zij 
te Denekamp 22 maa rt 1982. Haar gestorven lichaam 
hebben wij 25 maart d.a .v. te ruste gelegd in het 

parochiê le kerkhof te Denekamp. 

"Door de dood wordt ons leven we l veranderd, maar 
niet ongedaan gemaakt. Als ons aa rdse huis, ons li
c!:Ja.n, wordt a fgebroke n, heeft God ol een p loots 
bereid voor hen di e Hem liefhebben" . ... Eén van de 
vele troostrijke gedachte n ui l de liturg ie van de Kerk 
als zij van haar overleden mensen hier op aarde af
schei d neemt, hen begele id t op het laatste deel van 
de aardse levensweg en vooruit wijst naar de eeuwige 
toekomst van onvergankelijk leven bij God. 
Wij hebben de overledene gekend a ls een sterke en 
diep godsdienstige moeder en vrouw. Medeleven met 
de i< .__•r;.;, en een groot g eloofsleven ke nmerkten haar, 
férwijl zi j daarnaast in de samenleving van gezin en 
werel d haa r plaats volled ig woor moakte. Toen bij he l 
kl immen der jaren haar krachte n begonnen te slijten 
en vooral haar gehoor erg g ebrekkig werd, voelde zij 
di l als een hinderlijke handicap e n werd he l sti l om 
ho6r heen. Moor zij mocht ook ervaren dat deze lasten 
verl icht werden door de wa rme zorg om haar heen 
e n ondonks al le st ille mocht zij loch Gods Woord 
horen vanuit haar diep geloof. Ondanks de eenzaam
he id was zij zodoende niet al le en. 
Zij heeft God trouw gediend , Hem gezocht tot hel 
laatste toe en Hem nu gevonden j en God heeft z:ijn 
trouwe die nares aangetroffen in bereidwillige over-

g!lve. Zo was de dood geen pijnlijk e inde, maa r ver
lossénde overgang naar het ni euwe l even . 
Mijne dierbaren, ik ga jullie verlaten nu . Weest har
teli jk bedankt voor al le zorgen en l iefde welke jul lie, 
vooral mijn schoondochte r, voor mij hebben opge
brac ht ; het was al tijd niet even gemakkelijk, maar 
"wat ge voor de geringsten der mijnen heb t gedaan , 
dal hebt ge voor Mij gedaan" zegt de Heer. 
Vaarlwel e n moge de hoop op een gelukk ig weder
ziens jul lie sterken en troosten ; samen nu met mijn 
zoon, jul lie man e n vader, en familiel id, blijf ik jul lie 
vo lgen lo t wij e ens weer samen zijn bij God. 

lieer, ç ecf haar d e eeuwige rust in Uw Vrede. 

V~or Uw blijk van dee1neming ondervonden na het 
overlijden van onze b eminde moeder, behuwdmoeder, 

groot· en overgrootmoeder bet uigen wij U onze op
rechte dan k. 

FAMILIE GROENER 

Denekamp, maar! 1982. 
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