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In dankbare herinnering aan 

Anna Maria Hogelucht 

weduwe van 

ALBERTUS JOHANNES KONTER 

Zij is geboren op 23 augustus 1904 te Gronau 
(Dld). Zij overleed, na voorzien te zijn van het 
Heilig Sacrament der Zieken, in het verpleeghuis 
Oldenhove op 6 oktober 1993 te Losser. Op 9 ok
tober legden wij haar na de Eucharistieviering in 
de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te 
Overdinkel ter ruste op het r.k. kerkhof aldaar. 

Moeder is in alle rust van ons heengegaan; de 
laatste periode van haar leven zijn we voortdu
rend bij haar geweest. Zo waren we in staat om 
afscheid van haar te nemen. 
Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. Sa
men zijn Pa en Ma bijna 55 Jaar getrouwd ge
weest. Hun leven is mooi en rijk geweest, maar 
ook vol zorg en pijn. 

Moeder bezat een fierheid, een sterkte en we 
hebben leren ontdekken dat haar geloof haar die 
innerlijke kracht gaf. 
Zij was een zorgzame moeder en oma; Pa en wij 
waren haar leven . 
Vader is veel ziek geweest, vooral de laatste ja
ren van zijn leven. Moeder stond dag en nacht 
voor hem klaar. Dit heeft veel van haar krachten 
gevergd. 
Vooral de laatste jaren werd dit erg merkbaar 
doordat haar geestelijke gezondheid sterk ach· 
teruit ging. Dit was een grote zorg voor ons, de 
kinderen, die haar zeer terzijde stonden. 
Het was voor ons dan ook jammer dat moeder 
moest worden opgenomen in Oldenhove. 
Moeder was vol overgave; zij wist en zij besefte 
dat God haar zou ontvangen, zoals zij op haar 
beurt haar huis klaarmaakte als zij thuis ter com
munie ging. 
Moeder was diepgetoving, haar sterke geloof zat 
ook ons sterken. God, wij danken U voor moe
der, neem haar bij U op, schenk haar Uw vrede. 
Heilige Maria, bid voor haar, nu, in het uur van 
haar dood. 

Voor uw deelneming ontvangen na het overlij
den van onze lieve moeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


