
In vrede 

Gertrud Auguste Keller 
wed uwe van 
Jozef Bonte. 

Z ij is 23 ju ni 189 6 te M unster ( W -Dld.) 
ge boren , Gehee l voorbereid is z ij 5 no
ve mbe r 1983 te Losser ges tor ven. W ij 
legden haar 8 november d,a. v. bi j haar 
man ter ru ste op het r. k, kerkhof te 
O verdin kel. 

De dood kan soms een ver loss ing zi j n 
uit diep lijden . Graag zagen wi j onze 
moeder en oma verlost uit haar l ijden , 
toch tr euren wi j om haar die zovele 
j aren onze moeder moch t zi jn. Z ij was 
ee n echte meelevende en l iefd evolle 
vrouw. In zorg voor haar ki nderen vond 
zij haar vre ugde maar ook groot li jden 
om het p lotseling heen gaan van éé n 
van haar kind eren en om de bij zondere 
zorg voor de andere . 
In haar ve rdriet is zij sterk geb leken 
omdat zij een sterk geloof bezat en 
graag wi lde leven, 
W ant van het leven genoot zij . Op t ijd 
ging zij graag uit en zij was een trou
we bezoek ster van de Katho lieke B ond 
voor Ouderen , wa araan zij ook vee l t ijd 
besteedde . 

Nu is zij van ons heengegaan . Sam en 
met haar geden ken wij on ze vader -
onze ouders - en mogen zij d ie zove el 
l ief en leed hebben ged eeld hier op 
aarde , than s ver enigd leven in de -vrede 
van de H eer . 
Dat zij rusten in vrede . 

Voor de b l ij k van be langste l l ing en 
mede leven, betoond na het overl ijden 
van on ze lieve moeder, groot- en over
grootmoeder, betuigen wi j u onze op 
re chte dan k. 

Kindere n, k lein- en 
achter kl einkind eren 


