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In dankbare herinnering aan 

Maria Engelina Muscers 
weduwe van Johan Hcmrich Poker. 

Geboren op 22 ianuari J 891 in de ge
meente Odoorn. stierf ze geheel onver
wacht op de i:iezegendc lcefo1d van 95 
jaar in Ter Apel op 7 oktober 1986. 
Na de plechtige eucharistieviering ten 
uitvaart in de parochiekerk van Mussel
kanaal werd ze naast haar man hegraven 
op hPC R. K. kerkhof van Zandberg op 
11 oktober 1986. 

Maria Engelma Mu:.ters werd geboren 
in de gemeente Odoorn. Ze is alnid in 
haar geboortestreek gebleven, want als 
12-jarig meisje verhubde ze naar Braam
berg en als jonge echtgenote ging :ze 
naar Kopstukken. 
D aar heeft :ze een leven geleld van hard 
werken. zoals zo vele van h<1ar t1jdge
notes. Haar man werkte in de fabriek 
en zij moest zorgen voor het land. dat 
bij de boerderij hoorde. Toch zag ze 
daar niet tegenop en zelfs toen het kin
dertal was gegroeid tot acht bleef ze 
die zorg voor het land houden. 

Dat dat haar altijd een plezier is geweest 
bleek wel, toen ze na de pensionering 
van haar man in Musselkanaal ging wo
nen en ook daar niet van de tuin was 
weg te krijgen Tot een aantal maanden 
geleden was dat tuinieren haar lust en 
haar leven. 
Elf jaar lang hebben haar dochter en 
schoonzoon voor moeder kunnen zorçien 
na de dood van baar man Dat is een 
goede tijd geweest en het is dan maar 
node gewee;.t, dat ze moeder hebben 
laten gaan naar het Tuntlerhms in Ter 
Apel. 
Juist nu moeder zich daar wat thuis leek 
te gaan voelen heeft God haar b11 Zich 
thuis gebaald. 
Laten we dankbaar zijn voor zulk een 
lang en rijk leven en vertrouwen op 
Gods barmhartigheid voor levenden en 
doden. 
Ze ruste in vrede! Amen. 

We willen u bedanken voor a lles wat 
u voor moeder hebt betekend en ook 
voor uw belangstelling in deze dagen. 

Kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen 


