
In dankbare herinnerinq aan 

MARGARETHA Hl:RMINA WILLEMSEN 
weduwe van 

Albertus Johannes Josephus Loves 

Moeder werd geboren te Oldenzaal 30 sept. 
1893 en overleed te Denekamp 30 mei '75, 
gesterkt door het Sacrament van de zieken . 
Na 'n Requiemmis in de Mariakerk te Olden
zaal werd haar lichaam 3 juni d.a.v. be
graven op het r.k. kerkhof aldaar, in de 
hoop op de verrijzenis. 

Met grote dankbaarheid zullen we terug
denken aan onze dierbare moeder en oma 
want in grote offervaardigheid is ze doo; 
het leven gegaan. arbeidzaam en bescheiden. 
50 jaar lang mocht ze met vader lief en 
leed delen in een gelukkig huwelijk . Ze 
beleefden vreugde aan hun gezin, 6 kin
deren werden hun geschonken, 19 klein
kinderen, een bijzondere vreugde was voor 
oma het ene achterkleinkind. 
Moeder was een diepgelovige vrouw, in 
de moeilijke uren, die ook zij gekend heeft, 
vond ze troost en kracht in haar geloof, 
ze was nogal ernstig van aard, de ontwikke
ling in de kerk kon ze maar moeilijk ver
werken. Ze was overbezorgd in alles, nog 
op haar sterfbed zei ze tegen haar kinde
ren die afscheid kwamen nemen ; rijdt nu 
niet te hard, maakt geen ongelukken. Dat 
typeert haar tenvolle r 

Bewust en in volle overgave is zij de eeuwig
heid ingegaan en daarom mogen wij ver
trouwen dat de Heer tot haar ge,egd heeft: 
Goede en getrouwe dienares, in uw leven 
1ijt ge met weinig tevreden geweest, kom 
nu binnen in de vreugde van uw Heer. 
Lieve kinderen. kleinkinderen en ;ichter
kleinkind, ik dank jullie allen voor de liefde 
en de zorgen waarmee ge mij steeds om
ringd .. ~ebr. Bewaart de onderlinge liefde 
en bll)tt trouw aan het geloof waarin ik 
jullie heb opgevoed en wa;irin ik heel mijn 
leven lang kracht en vreugde heb gevon
den . God zegen jullie allen! 
Ook dank ik het personeel van de St. Ge
rardus Majella die me in mijn levensavond 
zo liefdevol verLOrgd hebben. 
Moeder en oma, leef in vrede bij God ! 

Voor uw belangsrellinq en medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en bij het 
overlIJden van onze dierbare moeder en 
oma betuigen wij u onze hartelijke dank. 
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