
Wil in vrome nagedachtenis houden en in uw 
gebeden gedenken 

MARIA JOHANNA FRIEDERIKA SUNDER 
weduwe van 

JOHANNES LAMBERTUS IV.ASSELINK 

Zij werd geboren in Gronau op 25 augustus 
1882. Gelukkig nog tijdig gesterkt door de Sa
cramenten cter zieken, stierf ziJ in het katho
liek zi• kenhuis in Losser op eerste Pinksterdag 
17 mei 19'!0. v~nuit de parochiekerk van de H. 
Martinus hebb1;n haar familieden - na de trosst 
van de Eucharistieviering - haar lichaam te 
ruste gelogd op het r .k . kerkhof in Losser, het 
was toen donderdag in de Pinksterweek, in 
gelovig vertrouwen op de beloften van de Heer . 

Wie dir h eengaan - toch nog onverwacht -
mochten meemaken, zullen onder do indruk 
geweest zijn van de blijde sfeer van dit af
scheid. Het was het afscheid van een gelovige 
moeder, die haar kinderen op hun plaats wist 
en getroost was door de Sacramenten der Kerk. 
Er behoefde niets meer te gebeuren. Zij was 
bereid. 
Kinderen en kleinkinder en , weest bhj met de 
versterking in het geloof, die moeders voor
beeld U gaf. De Geest van de H,aer op het 
Pinksterfeest h eeft haar gemoed verblijd en uw 
hart gesterkt bij dit afscheid, 
Blijf het geloof van uw ouders trouw. Ver volg 
in deze trouw uw levensweg. Dan zal er een 
dag van wetrzien zijn. Daar waar onze He e r 
ons is voorgegaan in het huis van de Vader, 
om ons een plaats te bereiden. Waar Hij zijn 
getr ouwen een eeuwige beloning schenkt. En 
vanwaar Hij voort blijft gaan zijn Geest te zen
den om zijn getrouwen op a«rde te helpen. 
Heer, geef uw dienares Maria - met voorbij
zien van haar menselijke fouten - de vreugde 
van het eeuwige leven. 

Druk: de Lange - Losser 

Voor de blijken van deelneming. door 
U betoond na het overlijden van onze 
moeder. behuwdmoeder en oma 

Maria Johanna Friederika Sunder 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 

Glane, 21 mei 1970 




