
Een dankbare herinnering aan 

BERNARDINA MARIA 
VAN DER WONING 

weduwe van 
GERHARDUS BERNARDUS WIERING 

Zij werd geboren op 14 oktober 1903 
te Losser en overleed na 'n langdurig 

ziekbed op 15 april 1982 in het ver
pleeghuis .,'t Kleyne Vaert" Enschede. 
We hebben van haar afscheid geno
men in een Eucharistieviering in de 

H. Geestkerk op 20 april d.a.v .. waarna 
de crematie plaats vond te Usselo. 

Zij was een goede moeder en een 
lieve oma, altijd bezorgd voor haar 
gezin. 

Al vroeg in haar jeugd werd ze ge
konfronteerd met verdriet. 

Door het overlijden van haar moe
der nam zij reeds op 12-jarige leeftijd 
de zorg op zich voor haar broers en 
zu ssen. - Ook later in haar leven, is 
haar 't lijden niet bespaard gebleven. 

De vroege dood van haar man en 't 
verlies van haar dochter hebben haar 
veel verdriet gedaan. 
Daarna openbaarde zich, na 'n onge
val wat ze kreeg , ook weer haar vroe
gere ziekte. 

Met veel wilskracht en doorzettings
vermogen heeft zij dit weten te aan
vaarden . - Wel had ze er veel moeite 
mee zo afhankelijk te moeten zijn van 
anderen. Zij wilde nog zo graag leven 
en niemand met haar pijn en ziekte 
lastig vallen . 

Zij was een gelovige vrouw en dit 
kwam juist op het eind van haar leven 
tot uitdrukking. - Dikwijls vroeg ze : 
" zuster, zullen we samen nog een kort 
gebedje bidden ?" 

Voor haar was het een troost dat 
haar kinderen en kleinkinderen haar 
zo trouw kwamen bezoeken. 

Lieve moeder en oma, met grote 
dankbaarheid zul je in onze herinne
ring blijven voortleven. 

Wij vertrouwen haar biddend toe 
aan de Heer van alle leven : Heer God. 
Uw trouw reikt verder dan de grenzen 
van de dood. Wij vragen , geef haar de 
eeuwige rust. Geef haar Uw vrede en 
Uw vreugde. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens 
haar ziekte en na het overlijden van 
onze moeder en oma betuigen wij U 
onze dank. 

Kinderen. kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


