
Dankbaar bewaren w[j in onze herinnering 

ALBERTA WERING 
weduwe van 

Alexander MeUerin!< 
z ;j werd geboren re Coevorden op 19 <1ugustus 1395 
en is overleden re Oldenzaal op 9 a;:,ril 197 8, nog 
ye,terkt door het Sacrament der zieken. D0•1dcrdag 
13 april hebben wij afscheid van haar ~e,vrnen tii· 
dens de gezongen uitvaartmis in de Sr. A ·,;o,,iuske,k 
te Oldenzaal; waarna wij haar te ruste hebben gelegd 
op de begraafplaats alda1r. 

Op een moment dat wij her nog r.,?t hadden ver 
wacht is de dood over haar gekomen. Op bezoek bij 
haar zoon. vanwege zijn verjaardag, werd zij door 
een ziekte overvallen, waardoor zij in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen. Omdat haar toeswnd snel 
verergerde. werd haar her Sacrament der zieken toe
gediend. Getroffen door een hersenbloeding. zou zij 
daaruit niet meer ontwaken, om dan haar geest aan 
God terug te geven. Wij, fl,wr ki11deren en kleinkin
deren zien haar dood als een verlossing, omdat moe
der is overgegaan naar het nieuwe leven bij God, naar 
Wie zij tijdens haar aardse leven steeds vol hoop 
heeft uitgezien, In voortdurend qebed en nadenken. 
H<>e vaak hebben wij haar de rozenkrans niet zien 
bidden, om zo van God kracht en troost te mogen 
ontvangen in de ,,.·ederwaardighcden van het leven. 
Ja, zij was diep godsdien~tig en vroom. Wat in zich
zelf gekeerd. was zij goed ,•an karakter en altijd druk 
om het anderen naar hun zin te rmken. Wat kon zij 
dan bezorgd 1ijn. Meer dan vijftig jaar mocht zij met 
vader een gelukkig huwel~ksleven doormaken, tot 
vader tien jaar geleden overleed. 
Als wij nu aan haar terug denken, zijn wij God dank
baar voor al haar goede zorgen; hoe zij sober leefde 
en spaarzaam was. zoals dat in vroeger dagen wel 
moest om je gezin goed 91001 re brengen. Hoe zij 
huiselijk was, haar nijvere handen, in de dagen dat ze 
nog goed kon. Ja, die bezige handen, die voor haar 
kinderen en kleinkinderen menig breiwerkje deden 
ontstaan, tot een verlamming dit niet langer mogelijk 
maakte. Wii denken aan haar laatste levenslaren oo 

de Mariahof. waar zlj graag mocht zijn, en waar zij 
door het personeel liefdevol werd verzord. 
Nu is zij dan voorgoed uit onze wereld heengegaan. 
Moge God zijn trouwe dienares na een welbesteed 
leven opn~men in de eeuwige Paasvrcugde van zijn 
200,1 Jezus, om samen met v<1der voor altijd gelukkig 
te Lijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
ondervonden t[jdens de ziekte en bij 't 
overlijden van onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij u allen hartelijk dank. 
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