
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Maria Johanna Sombekke. 
Zij werd geboren op 21 december 1901 
te Beuningen. Haar kerkeliJk huweliJk 
sloot zij te Denekamp 21 mei 1930 met 

Gerhardus Hendrikus Meijerink. 
Zij was zo helder bij haar verstand, 
dat alle mensen in haar laatste ogen
blikken moesten rennen om haar bij te 
staan: gezin en familie, dokter en pries
ter. Ze ontving de ziekensakramenten 
en bijna ongemerkt, zonder pijn, stierf 
zij in volle tevredenheid tot verbazing 
van de omringende familieleden, op 
11 april 1984. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te losser werd zij begraven 
op 16 april 1984 in het graf bij haar 
man, die reeds stierf 12 nov. 1964. 

Wat een dankbare gedachte, als iedere 
omstaander echt gemeend kan zeggen: 
,,Onze moeder was een fiJne vrouw, 
die in alle stilte, zonder op te vallen 
zich inzette om het gezin van 1 doch· 
ter en 5 knapen tot volle wasdom te 
brengen. Voor haar man en kinderen 
had zij alles over en voor wie er bin
nenliep was de gastvrijheid een van
zelfsprekende taak. Haar 20 kleinkin-

deren zullen steeds met een glimlach 
aan hun lieve oma terugdenken. 
Zij was een dappere vrouw in de oor· 
log. Zij streed voor recht en gerechtig . 
heid. Zij wilde goed zijn voor iedereen 
en kon meelijden met het verdriet van 
een ander. 
Zij had een grote belangstelling voor 
hun eigen boerderij en was graag van 
alles op de hoogte. 
Zij geloofde, dat de verrezen Heer blij· 
vend in ons midden aanwezig is. Zij 
geloofde ook, dat Hij ons het leven 
schenkt, dat de dood overwint. 
Wij bidden voor deze moeder en oma 
dat voor haar deze vreugdevolle toe
komst nu werkelijkheid mag zijn. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, behuwd
en kleinkinderen. 




