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echtgenote van 

EVERARDUS TENNIGLO 

Zij werd geboren te Ootmarsum 28 aug. 1896. 
Zij stierf, gesterkt door het Sacrament van het 
H. Oliesel, te Ootmarsum 23 oktober 1968. Wij 
legden haar te rusten op het katholieke kerkhof 
aldaar, 26 oktober d.a.v. in afwachting van de 

Wederkomst des Heeren. 

Missionarissen, religieuzen en leken, brengen de Blijde 
Boodschap van Christus naar de heidenlanden. Ze zijn daar 
een licht voor hun omgeving. 

Wil Christus niet, dat ieder van ons een licht is voor zijn 
naaste omgeving en de Blijde Boodschap doorgeeft ? 

Wij menen, dat onze dierbare dode dit heeft gedaan. Zij 
was. ondanks vele zorgen en lasten, een blijmoedige vrouw. 
Ze voelde diep in haar hart, dat haar gedrag en haar hele 
wezen, in overeenstemming was met Gods wil en bedoe
ling. Was dit niet het geheim van haar rustige zekere blij
moedigheid ? Zij kende ook de kracht van het gebed. In 
angst en zorg greep ze in groot geloof en vertrouwen naar 
het gebed, naar het contact met God. Dierbaar was haar 
Maria, de Moeder van het geloof, Maria van Kevelaer, de 
troosteres der bedroefden. Dierbaar ook waren haar de ge
heimen van de rozenkrans, waardoor Ch ristus leven, lijden 
en overwinning haar duidelijk voor ogen kwamen en even
eens de Litanie van Maria, waarin Maria's figuur zo duide
delijk wordt beschreven. 

De diepe droefheid van man kinderen en kleinkinderen. 
bewijst hoe diep haar invloed op hen en hoe dierbaar zij 
hen was. Laten we niet te bedroefd zijn, maar God danken, 
zulk een uitstekende vrouw en moeder gehad te hebben, 
die de Blijde Boodschap doorgaf en een licht voor ons ge
weest is. En laten we zelf zorgen, dit op onze beurt ook 
te zijn. Zij wacht ons in de Hemel. 

Onze Vader. Wees gegroet. 
Dat zij ruste in vrede. 


