
Ik weet dar mijn verlosser leeft. 
Op het hoogfeest van Pasen, 
14 april 1974 ging 

MARIA JOHANNA WIEFFERINK 
haar Heer tegemoet. 
Zij werd geboren in Denekamp op 22 sept. 
1887. Zij was gehuwd mer 

BERNARDUS KEIZER 
die haar is voorgegaan naar het eeuwig 
leven. Zij was gesterkt mtt de H.H. Sacra
menten der Zieken. Op IS april werd zij 
in de Lutte begraven. 

Jezus' Kelk heeft zij gedronken vaak alleen 
maar alrijd zonder klagen. Het gaf haar 
k• acht en liefde al rijd weer. haar rijke leven 
lang. En zo heeft zij aan aan ons de liefde 
willen leren : 

de liefde voor de mensen - want velen 
kenden haar en hielden van haar; 
de liefde tussen ons haar kinderen· want 
onze band is hecht : en bovenal de liefde 
tot God, waarin zij door alle moellij1<
heden heen rorsvast en in alle eenvoud 
bleef geloven. 

En zo is zij na de lijdensweek onrslapen 
met een glimlach op haar gelaat. om samen 
met de verrezen Heer Zijn glorie binnen 
te gaan. Deze laatste blijvende glimlach 
zal ons troosten met ha<1r heengaan en 
vooral ons weer sterken bij óns geloof en 
ónze hoop. 

Lieve moeder. wij hebben verdriet om U. 
Wanr soms hebben ook wij U pijn gedaan. 
ongewild maar misschien niet altijd zonder 
~chuld. 
Help ons door het voorbeeld van uw leven 
en nû door uw nab[jheid hij de Verrezen 
Chrisrur. 
Het veroriet zal dan re dragen z[jn, de 
schuld vergeven en geloof. hoop en liefde 
zullen ook voor on, triomferen. 
Zo kunnen wij U danken voor uw leven 
en uw dood. 

Voor Uw blijken van medeleven en 
deelneming. die wiJ mochten ontvangtm 
bij her overlijden van onze geliefde 
m0eder, behuwd-. groot- en overgroot
moeder zeggen wij U onze oprechte 
en hartelijke dank. 

Kinderen. behuwd-, klein
en achterkleinkinderen 

DE LUTTI:. april 1974 
Beatrixstraat 27 


