


Ter dankbare herinnering aan 
GERARDA JOHANNA HERMANNA 

JAGERS OP AKKERHUIS 
weduwe van 

GERHARDUS THEODORUS STEINMEIJER 

Zij werd geboren te Hengelo (0.) 7 okto
ber 1894 en is in de vrede van Christus 
overleden te Denekamp 25 oktober 1977. 
Zij werd begraven op het r.k. kerkhof te 
Denekamp 28 oktober 1977. 

Dankbaar voor de gezegende leeftijd heeft 
ze begrepen wat het boek der Wijsheid 
zegt: ,,Het aanzien van de ouderdom be
staat niet in de lange duur en wordt niet 
gemeten naar ' t getal der jaren, maar inzicht 
is voor de mensen de ware wijsheid en 'n 
vlekkeloos leven de ware ouderdom". 
Zij mag terugzien op een welbesteed leven. 
Haar diepe godsdienstigheid en een echt 
menselijk meeleven kwamen haar te hulp 
om mensen en dingen op de juiste waar
de te schatten en moeilijkheden te boven 
te komen. Altijd heeft ze meegeleefd met 
het wel en wee van haar kinderen en allen 
die haar dierbaar waren. Graag was ze bezig 
om hen met een attentie te verrassen. Heel 
haar leven heeft ze ingezet voor de belan
gen van de ander vanuit haar goedheid en 
geloof. 
Mijn kinderen en allen die mij dierbaar 
waren, ik dank jullie voor de zorg en het 

meeleven, dat mij zo goed gedaan heeft. 
Bewust en dankbaar mocht ik van jullie 
allen afscheid nemen. Laten we met elkaar 
verbonden blijven over de dood heen. Dank 
aan allen die mij in al die jaren zo liefde
vol verzorgd hebben. 
Moge zij opgenomen worden in de eeuwi
ge vreugde bij God de Heer en laten wij 
haar bewaren in onze herinnering en gebed. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze be
minde moeder, groot- en overgrootmoeder 
betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Familie Steinmeijer 

Denekamp, oktober 1977 
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