
Als dankbare herinnering aan 

RIEK M. B. A. OLDE HENGEL 

Geboren te Lonneker. 16 sept. 1914. 
Gesterkt door het H. Sacrament der 
zieken, overleden in de Vrede van 

Christus in het Stadsmatenziekenhuis 
te Enschede op 20 december 1981. 

Na haar uitvaartmis in de kerk van 
0. L. Vrouw v.d. Allerh.Rozenkrans te 
Glanerbrug hebben we haar te ruste 

gelegd op het parochiekerkhof. 

t 
Goede God en Vader, wij zijn U dank
baar voor het leven van onze zus en 
dat zij in ons midden heeft geleefd. 
gewerkt, gebeden en geleden en met 
vertrouwen in U is gestorven. 

Heer Jezus Christus. wij vermoeden 
dat onze dierbare zus en tante een 
diepe vertrouwensrelatie had met U. 
de mensgeworden liefde van de Vader. 
Zij wilde haar leven inzetten voor Uw 
idealen: religieus werken in de missie. 
Zich volledig inzetten voor de mensen. 
die heimwee hebben naar Uw vrede 
en liefde. - Om haar zwakke gezond
heid moest zij afzien van dit ideaal. 

Maar dit offer van liefde heeft zij ge
bracht: volledig en van harte. 

Met dezelfde liefde voor U en Uw ide
alen heeft zij zich gewijd aan onder
wijs en opvoeding. 

Tegelijk was zij 'n bron van hartelijke 
steun voor ons gezin en onze familie. 

Toen haar gezondheid zwakker werd, 
heeft zij zich totaal ingezet voor ons 
gezin en bijzonder voor moeder. 
Hier kon zij al haar liefde van haar 
grote hart kwijt. - Tegelijk bleef zij 
onverkort Uw werk in de missie met 
veel liefde. gebed en belangstel I ing 
daadwerkelijk steunen. 

Zoals Maria. Uw Moeder op 'n afstand. 
maar met grote aandacht Uw werk 
bleef volgen, zo ook onze zus en tan
te. Zij voelde zich daarom sterk ver
want met Maria. Uw Moeder. 

Graag vernieuwde en versterkte zij 
haar geloof en liefde bij haar bede
vaarten naar Lourdes. 

Goede God en Vader, wij bewonderen 
de kracht van Uw genade, die haar zo 
vormde. dat zij tot zulke, grote dingen 
in staat was; toch bescheiden bleef. 

Daardoor was zij in staat haar hart en 
energie te geven aan onze moeder. 




