
Een vrome herinnering aan 

JOHANNA TEGGELER 
weduwe van 

GERARDUS OUDE EGBRINK 

Zij werd geboren te Losser 29 mei 1891. Ge
sterkt door het sacrament der zieken overleed 
zij 28 sept. 1971 ia het r.k. ziekenhuis te Ol
denzaal. Haar lichaam hebben we 2 okt. ter 
ruste gelegd op het e.k. kerkhof te Denekamp 

waar het de blijde Verrijzenis wacht. 

Het woord vrouw en moeder betekent et'n 
wereld van liefde, tot'w1jding en zorg. Zó heb
ben wij deze vrouw en moeder ook gekend: 
Iemand die deze roeping in de wereld om haar 
heen nauwgezet vervulde. Toen zij in baar le
vensavond gekweld werd door ziekzijn. wist 
zij daarin te berusten, geheel tevreden t'n in 
diepe eenvoud welke haar leven zo kenmerkte. 
Zij leefde daarbij vanuit een groot geloof en 
een volledige overgave aan Cods wil ; zo was 
zij steeds de nederige dienstmaagd des Heren. 
En God za l haar er om belonen; om haar taak 
die zij op aarde trouw volbracht heeft en om 
haar d iepe geloof in Hem. God vraagt en neemt, 
maar Hij geeft ook. 

Wij zijn bedroefd bij het verlies van haar. 
Maar het is ons een milde troost een fijne 
herinnering aan haar te mogen bewaren ; wij 
mogen er ook van verzekerd zijn, dat zij nu 
gelukkig leeft bij God. waar geen pijnen en 

ziekzijn meer bestaat. Door haar voorbeeldig le
ven blijft zij onze moeder. ook nu zij lichame
lijk niet meer bij ons is. Haar laatste boodschap 
aan allen die haar kenden en liefhadden is : 
Bewaart de onderlinge liefde eo leeft zó dat wij 
elka~r allen eens weer zullen zien bij God. En 
wij die achterblijven bidden : Heer, geef haar 
de eeuwige rust in vrede bij U. 

Voor Uw deelneming, ondervonden bij de ziekte 
en het overlijden van onze beminde moeder, 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Oude Egbrink 

Denekamp, oktober 1971. 
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