
Geef een plaats in uw gebed en in uw 
t,art aan 

MARIA TEGGELER 

Zij werd geboren op 15 februari 1894 in 
Losser. Gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken overleed zij op 30 oktober 1980 
in Oldenzaal. Op 3 november d .a.v. werd 
haar leven in de parochiekerk van de 
:-i. Drieëenheid in de Eucharistie aan God 
:oegewijd, terwij l we haar lichaam te ruste 
hebben gelegd op de begraafplaats al 
daar. 

Zij was een vrouw, in wie een dienst
baar hart klopte. Voor zichzelf was zij 
bescheiden, was zij teruggetrokken in de 
bescherming van het gezin van haar zus. 
Van daar uit heeft zij haar werk gedaan. 
En onderweg van of naar het werk be
zocht zij in de kerk Maria, naar wie zijze lf 
was genoemd. Haar inspiratie om te 
leven en te geloven heef! zij zeker bij 
haar gevonden, die gezegd heeft: ,.Mij 
geschiede naar Uw Woord". 
Innerlijk bleef zij ook nauw verbonden 
met haar ouders, van wie zij haar leven 
en ook veel levenswijsheid had ontvan
gen. 
Meelevend en meegroeiend met het ge
zin van haar zus bleef zij altijd wel zich
zelf. Zij was het liefst thuis aan de Weer
selosestraat. Uitgaan en anderen bezoe
ken viel haar moeil ijk, ofschoon zij met 

hartelijke belangstelling het leven van 
anderen volgde, ook de krant en de 
televisie volgde. 
Na een gezegende ouderdom in goede 
gezondheid heeft zij haar leven aan God 
teruggegeven. Zij heeft verhoring gevon
de:i van haar gebed om een kortstondige 
ziekte. En de vrede en rust van haar 
sterfbed doen een gelovige denken aan 
de woorden: ,,En God zag dat het goed 
was" . 

Heer onze God, 
ontvang in Uw goedheid 
onze zus en tante; 
moge zij, 
die de naam van Maria gedragen heeft, 
nu ook met haar delen 
in Uw hemelse vreugde. Amen. 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve zuster en onze 
tante, zeggen wij u hartel ijk dank. 

DE FAMILI E 

Oldenzaal. november 1980 




