


In U vecht het leven tegen de dood. 
Door ons moet er leven zijn waar dood is, 
want w ij zijn van U. 

MARIA ANNA ELISABETH SANDERINK 
weduwe van 

Johan Lambertus Oude Slegge (ter Stege) 
eerder weduwe van 

Johannes Wi lhelmus Oude Stegge 
(ter Stege) 

werd in Losser geboren op 19 februari 
1900. Na het ontvangen v.an het Sakrament 
van de Zieken stierf zij op 7 september 
1975 in het ziekenhuis in Hengelo. Op 11 
september werd haar Uitvaart gevierd in 
de paroch iekerk van de H. Drieëenheid te 
Oldenzaal, waarna de crematie heeft plaats 
gevonden in Usselo. 

Elke geboorte van een mens impliceert 
dood: vroeger of later, plotseling of na 
een langer ziekbed. En zoals een mens 
niet het begin van het eigen leven kiest, 
zo hebben wij ook geen keuze over onze 
dood. Terwijl zij nog volop meeleefde met 
haar familie, werd zij twee jaar geleden 
pijnlijk door ziekte getroffen. Zij herkreeg 
niet de volle krachten, waarmee zij in het 
hotel gewerkt had en waarmee zij haar 
man verpleegd had. Haar vermoedens wer
den waarheid: 'Door deze ziekte kom ik 
niet meer heen. 
Naast de wekelijkse viering van de Eucha-

ristie, uitte haar geloof zich bijzonder i n 
de verering van de Heil ige Antonius. 'Hij 
heeft mij altijd geholpen en zal dat ook 
nu doen'.• Door zijn voorspraak zal zij nu 
vinden, wat aan gelovigen beloofd is, vrede 
bij God, nieuw en eeuwig leven. 
in gebed blijven wij met haar verbonden: 
Heer onze God, 
graag hadden wij moeder nog 
in ons midden gehouden. 
Maar ook nu vertrouwen wij op U: 
neem haar op in uw ontferming 
en geef aan ons de kracht 
om in eensgezindheid en liefde 
haar levenswerk trouw te blijven. 

Voor de vele blijken van deelneming 
ondervonden tijdens de ziekte en het over
lijden van onze lieve mamma en oma zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, Kleinkinderen en 
Achterkleinkind 

Oldenzaal, september 1975 


