
,. T er gedachtenis aan 

Catharina ten W olde 
weduwe van 

Bernardus Hendrikus Sonder. 

Zij werd geboren op 2 7 oktober 1899 
te Losser. Gesterkt door de za lving 
der zi eke n ove rle ed zi j op 14 januari 
1989. Wij legd en haar ter ruste op 
18 januar i d.a.v. op het R. K. kerkhof 
te Overdi nkel. 

M oe der behoorde tot de zeer sterk en : 
zij is hoogbejaa rd geworde n en bleef 
tot het laatste toe gaaf van geest. 
Moed ers' le ven is nu vol tooid : zij heeft 
haar strijd gestreden. Zi j heeft een 
zwaa r lev en gehad, zij was al ru im 30 
jaar wed uwe, het verlies van haar man 
is zij nooit echt te bove n gekome n. 
Moeder heeft in haar leven hard ge
werk t, zij hield van haar k inderen en 
he eft alti jd geholpen, waar nodig was . 
De laatste jaren heeft moeder zich erg 
eenzaam gevoeld, wat was ze blij als 
iemand haar met een bezoekje verraste, 
Het leven viel haar zwaar, zij voelde 

zich niet alti jd begrepen, zij verlangde 
soms naar de dood. 
Gelukkig heef t haar zoon Johannes, 
op zijn eigen wijze alles voor haar ge
daan, wat in zijn vermogen lag. 
Moeder was ge lovig, zi j ontving graag 
de Hei lige Communie en bad dan aan
dachtig mee. Z e had 'n groot vertrou
wen in Mari a: al t ijd brandde er een 
li cht je Maria ter ee-r. 
Wij bidden dat zi j nu opgen omen mag 
worden in het eeuwige Licht. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het over lijde n van onze 
lieve moeder en oma, betu igen wij u 
on ze oprechte dan k. 

Kind ere n, klein - en 
achterk leinkinderen 


