


Wil in dankbaarheid gedenken 

GERHARDA BEREND/NA 

VAN DER WONING 

Zij werd geboren te Losser, 8 oktober 
1897. Sinds 20 mei 1977 was zij de 

weduwe van 
MARINUS JOHANNES KERVER 

Gesterkt door het H. Sakrament der 
zieken is zij in de vrede van Christus 

overleden te Enschede op 
10 december 1985. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van het Dr. Ariënstehuis 
hebben wij op 13 december d.a.v. 

afscheid van haar genomen. 

Met grote dankbaarheid zijn wij ver
vuld om alwat moeder voor ons bete
kend heeft - Wat heeft ze, samen met 
vader, hard gewerkt en wat een zorgen 
gekend voor haar gezin van 12 kinde
ren! - Toch was zij altijd heel mild voor 
ons, hartelijk meelevend, bijzonder 
ook met haar klein- en achterklein
kinderen! 
En tegel ijk had zij ook aldoor nog be
langstelling en zorg voor andere 
mensen. 

Voor wat haar zelf betrof kende zij 
maar één zorg: om niemand tot last te 
hoeven zijn. 

Zij was een vrouw van weinig woor
den, maar die in haar doen-en-laten 
voortdurend liet zien, wat christen-zijn 
voor haar betekende. 

Zij heeft in haar lange leven haar 
kruisen wel gekend. - Heel jong stierf 
een van haar kinderen en later moest 
zij meemaken, dat drie dochters en 'n 
zoon vroegtijdig overleden. 
Hoezeer zij ook daar onder leed: als 
diep godsdienstige vrouw zocht zij 
haar kracht bij Christus in de Eucha
ristie of zij greep naar de Rozenkrans! 

Zo heeft zij ons, hoe bescheiden zij 
ook was, vooral geestelijk veel meege
geven. - Wij mogen daarom vertrouwen 
dat Maria, die ook eens als een be
droefde moeder, maar tegelijk ook als 
'n sterke vrouw stond onder het kru is 
van haar Zoon, haar nu zal begeleiden 
tot voor de troon van de Al!erhoogste! 
Goede moeder en oma: rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor Uw medeleven 
en ter nagedachtenis aan haar. 

Kinderen. behuwd-. klein- en 
achterkleinkinderen 


