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Bij_ U miin hoogste goed, 

miin Góá, bij U ben ik geborgen. 
( Ps. 73) 

ALEIDA GEZINA WAGELAAR 

weduwe van 

JAN JOHANNES KEUPINK 

werd in Lonneker geboren op 19 maart 
1893 en stierf plotseling op 30 november 
1980 te Oldenzaal. 
Bij haar uitvaart op 3 december d.a.v. heb
ben wij God dank gebracht voor haar leven 
:emidden van ons en haar aanbevolen in 
Gods liefdevolle barmhartiQheid. 
Daarra hebben wij het licha:im van onze 
moeder bij vader begraven op het r.k . kerk· 
hof van Oldenzaal. 

Een lang leven heeft God haar gegeven. 
Samen met ;ader heeft zij veel liefde en zorg 
besteed aan haar kinderen. In haar jonge ja
ren was het hard werken, maar haar vreugde 
vond zij in haar gelukkig gezin. 
Op verschillende plaatsen heeft zij met 
haar gezin gewoond. ïoen haar kinderen ge· 
trouwd waren, trok zij met haar man van 
Gammelke naar Oldenzaal en leefde daar 
verder met hun zoon Hennie en zijn vrouw 
Lies. Met heel veel vreugde vierden zij hun 
vijftigjarig huwelijksfeest. 

Na de dood van haar man in 1972 bleef ziJ 
in hetzelfde huis wonen. Bl ij was zij met 
haar goede gezondheid en iedere zaterdag
avond trok zij met een dankbaar hart naar 
de parochiekerk.Zij bereikte de leeftijd der 
sterken en die van haar moeder. maar haar 
krach ten verminderden. 
Op een zondagmorgen • de eerste zondag 
van de Advent - riep Gcd haar plotseling to1 
zich. 
Met grote dankbaarheid zu llen w1J bl iJven 
terugdenken aan deze gelovige vrouw en 
moeder.Zij was niet veeleisend en dankbaar 
voor de goede verzorging, die zij ontving in 
de laatste jaren. toen ze niet meer kon. Zij 
was ook een vurige vereerdster van de H. 
Maria, de moeder van Jezus. God zal haar 
zeker opgenomen hebben in zijn Huis. 

Dierbare kinderen. Ik blijf j ullie allen dank· 
baar voor je liefde en hartelijke zorg. Heel 
bijzonder Hennie en Lies . .We hadden het 
echt fijn met elkaar.Bidt en werkt, zoals ik 
jullie heb voorgedaan en blijft goed voor 
elkaar. 
Wilt mij niet vergeten in je gebed en herin· 
nering. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor de vele blijken van belangstelling on· 
dervonden tijdens de begrafenis van onze 
lieve moejer en oma , zeggen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen klein- en 
achterk lenk inderen. 




