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ZIJ werd geboren rn Oldenzaal op 28 oktober 1927. 
Heel onverwacht, nog haastig çezalfd met het H. 
Oloesel sloerf ZiJ op 16 augustus 1977 te Losser. 
Na een Eucharrshevrerrng rn de parochiekerk van 
de H. Ma· tonus. hebben haar lamtheleden haar 
lichaam ter ruste gelegd op het Kathollek kerk
hof in Losser, rn gelovrg vertrouwen op Jezus' 
belofte van Opstanding en eeuwrg leven. Het was 
toen 20 augustus 1977. 

MoerliJk te verwerken komt het bij ons over, als 
de Heer van het leven zo onverNachr Iemand urt 
ons midden oproept, van wre we zoveel hrelden: 
un echtgenote en moeder, die zo vol helde en 
zorg voor ons was. Hoe voelden wrj ons met haar 
verbonden en hoe moeten wiJ ons met drt afscheid 
vf'rzoeflen ? 
Rest ons de troost, dat btJ de helde, die wiJ voor 
elkaar voelden, drt nrtt een bliJvena afscherd kan 
ZIJn, Zo heeft ook onze Heer Jezus het ons voor
gehouden: ,leder, dre gelooft zal leven, ook al is 
hiJ gestorven; en reder, dre leeft en gelooft rn 
MrJ, zal nret sterven rn eeu..vrghetd". 
Vertrouwen we haar, dre ons zo drerbaar was, 
aan de Heer toe. HrJ heeft immers beloofd: . Ik 
ga U voor naar het huls van de Vader. Daar rs 
plaats voor velen. Ik ga U een plaats bert~den". 

Man en kinderen, dank voor jullie liefde voor mij. 
Bh1ft eensgezind met elkaar en weest voor el
kaar een steun. Wrl '" je gebeden mrJ gedachtig 
blijven, totdat WiJ elkaar mogen terugzren rn de 
glorre van de Vader. waar geen verdrret meer is 
en waar geen scheidrog meer dreigt. 
Heer Jezus, vergeef haar fouten en geef haar uw 
rust en vrede. dr~ WIJ haar zo van harte gunnen. 

Onze Vader - Wees Gegroet. 

Voor uw belangstelling en blijken van deelneming 
na het overliJden van mijn innig geliefde vrouw, 
onze lieve en zorgzame moeder, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

A. Hengelman 
kinderen en klemkind 


