
Jezus Maria 

Dankbaar gedenken wij 

Joze f 

Wilhemina Maria Magdalena van Veluw 
weduwe van HERMANNUS DE LANGE 

Z1J werd geboren te Kampen 16 april 1880. Ge
sterkt door hot H. Sacrament der zieken over -
leed ze 5 maart 1970 te Losser. Daar hebben 
we haar lichaam te ruste gelegd biJ vader op 

het r.k. kerkhof op 9 maart. 

Op de leeftijd der allersterksten ging moeder 
van ons heen. Dankbaar zijn we dót ze bijna 
90 jaar werd. maar als iemand je heel dierbaar 
1s speelt leeftijd geen rol meer en valt hot .i~ 
scheid altijd zwaar. 
Ze heeft een zware dcodsstriJd gehad, maar geen 
klacht kwam over haar lippen ; wat ze in haar 
laatste dagen biJna onverstaanbaar . maar hel
der van geest, prevelde, was een bezorgde 
vraag over deze of die, of een gebed tot God. 
Een mensenleven is afgesloten. Een vrouw met 
een hoogstaand en nobel karakter ging heen 
dat bleek uit haar werk in de zaak, dat bleek 
uit de opvoeding der kinderen, dat bleek mt 
de brede belangstelling die ze tot het eind 
bleef behouden voor mensen en gebeurtenis
sen om haar heen. 
Toen ze niet meer behoefde te werken op haar 
late levensavond was ze gelukkig en tevreden 
met haar plaatsje aan het raem waar ze uitzag op 
straat. Haar kinde1en en kleinkinderen bleven 
haar bezoeken omdat ze voor ieder een goed 
en vriendoliJk woord had . 
Lieve kinderen. kleinkinderen en familie. ik 
dank jullie heel harteliJk voor alles wat Jullie 
voor mij betekend hebben op miJn lange, mooie 
levensavond. 
En met name wil ik noemen juJlic, mijn bP.idc 
dochters bij wie ik het zo goed had dat ik het 
nergens teter had kucnen krijgen. 

Tot W(:;;erziens aHemrlirl:1. 
Druk; de Lange -~ L-o-s-se~r ~~-

Voor het medeleven bij het verlies 
van onze moeder en oma danken wij 
U hartelijk. 

De kinderen en kleinkinderen. 

Losser. maart 1970 
Gronausestraat 13 




