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Dankbare herinnering aan 

IDA WESENBERG 

sinds 26 februari 1985 weduwe van 

HANS NOLTEN 

Ze werd geboren te Beesten (Old) op 14 mei 
1911 en overleed 3 oktober 1994, na het ontvan
gen van het Sacrament der Zieken, in het ver
pleeghuis "Oldenhove" te Losser. We hadden 
haar voor het laatst in ons midden tijdens de vie
ring van de H. Eucharistie en hebben haar daar
na bij vader begraven op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 

Een lieve moeder en fijne oma is ons voorgegaan 
naar een nieuw en onvergankelijk leven bij God. 
We hebben er vrede mee, temeer omdat haar le
ven steeds meer lijden werd. 
Haar leven was geven en haar geven was leven . 
Zo mogen wij haar welbesteed leven samenvat
ten. 
Daarom was ze geliefd in gezin, familie en buurt. 

Steeds stond ze klaar om anderen te helpen en 
het deed er niet toe of dat nu kinderoppas was, 
of buurvrouwen helpen bij het slachten. 
Haar leven is niet over rozen gegaan. Ze heeft 
veel meegemaakt en veel verdriet gekend. Maar 
steeds vond ze de moed om het leven weer op te 
pakken. 
Haar diep en eenvoudig geloofsleven was haar 
hierbij tot steun. Haar liefde voor Maria en de 
Kerk zal ons steeds tot voorbeeld blijven. 
Haar laatste twee levensjaren heeft ze doorge
bracht op, ,Oldenhove" . Ook daar was ze steeds 
opgewekt en dankbaar voor de liefdevolle ver
zorging en voor de vele mensen, die haar daar 
met een bezoek vereerden . 
Ze heeft haar pelgrimstocht hier volbracht en we 
mogen geloven dat zij nu aangekomen is in het 
hemels vaderland, waar zij met vader, Frans en 
Gisela voor altijd gelukkig is in het samenzijn met 
God. In liefde blijft zij daar met ons verbonden. 
Wij bl ijven het hier. 
Moeder en oma, rust in vrede en bedankt voor 
het vele dat u ons gegeven hebt. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bij~tand, bid 
voor ons. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en 
steun. 

Famil ie Nolten 




