
Ter gedachtenis aan 

Elisabeth Klazina Maria van 
der Vegt 

Geboren te Enschede op 9 november 
1905. Sinds 29 maart 1989 weduwe van 
Mathijs Reinoldus Bouma. 

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 
in de vrede van Christus overleden in het 
M.S.T. te Enschede op 8 juli 1997. Met een 
plechtige Eucharistieviering in de kapel van 
't Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug hebben 
we op 11 juli afscheid van haar genomen 
en haar lichaam ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Naast ons verdriet zijn wij vooral vervuld 
van grote dankbaarheid om onze fantasti
sche mama en oma, die ons zoveel heeft 
meegegeven door wnt zij wàs: blijmoedig, 
altijd tevreden, reëel in haar denken, het 
leven gelaten en met overgave aanvaar
dend zoals het kwam, nooit omkijkend 
maar altijd positief denkend, tot het laatste 
toe genietend van de kleine vreugden van 
het leven en bovenal dankbaar voor de lief-

de en betrokkenl1eid van haar kinderen, 
kleinkinderen en andere familieleden zoals 
ze ook zelf aldoor meelevend was en vol 
begrip voor anderen. 
Met haar gedachten was zij heel vaak bij 
Gerard en Yvonne en haar kleinkinderen in 
Canada, welke zij meermalen bezocht sa
men met pa. Nog ruim 5 mooie jaren had zij 
in 't Dr. Ariënstehuis in Glanerbrug, waar zij 
algemeen gewaardeerd werd om haar blij
moedige tevredenheid en om haar dank
baarheid ook voor de goede zorgen die zij 
daar ontving. Levend vanuit een eenvoudig 
maar diep geloof kon zij haar naderende 
levenseinde ook zien als een opgang naar ; 
God,haarSchepper. 

"Heer, onze God: wij danken U, dat wij haar 
zo lang in ons midden mochten hebben. 
Mèt haar vertrouwen wij, dat haar vreugde 
nu volkomen zal worden in het eeuwig ge
luk bij U, dat Gij bereid hebt voor allen, die 
U liefhebben." 

Uit dankbaarheid voor uw zorg en 
meeleven en ter gedachtenis aan onze 
goede mama en oma. 

Kinderen en kleinkinderen . 




