
In fijne en dankbare herinnering aan 

Margaretha Aleida Wijering 
die op 14 sept. 1917 te Losser geboren 
werd. Zij was 51 jaar gehuwd met 

Gerardus Albertus Eilers. 
Op 23 okt. 1992 stierf zij thuis na 
voorzien te zijn van de Sacramenten 
der Zieken. We hebben haar op 28 
okt., na een Eucharistieviering in de 
Maria Geboortekerk te Losser, naar 
het crematorium te Usselo begeleid. 

Ma was een hardwerkende, sterke en 
vooral oprechte vrouw. 
Getrouwd in het begin van de oorlog 
heeft ze veel meegemaakt. Hard heeft 
ze altijd voor haar gezin gewerkt, niets 
was haar teveel. Eerlijkheid en op . 
rechtheid gingen bij haar boven alles. 
Ze was diepgelovig en had een rots· 
vast vertrouwen in de H. Maagd Ma
ria die haar grote voorbeeld was. 
Steun gaf ze aan iedereen die dat 
nodig had, niemand kwam tevergeefs. 
Haar motto was "Kop op, het is niet 
zo donker of het wordt we l weer licht". 
Samen met Pa had ze fijne herinne
ringen aan de vakanties, vooral in 
Oostenrijk. 
Aan het verenigingsleven nam ze ac· 
tief deel zolang ze kon, zoals de be-

jaardengym, zwemmen, carnaval en 
bingo-avonden. 
Gezellig was het thuis, speciaal met 
de feestdagen, ze had veel gevoel voor 
humor. 
Vorig jaar 30 juli heeft ze samen met 
Pa, kinderen en kleinkinderen en allen 
die haar dierbaar waren hun gouden 
huwe lijksfeest gevierd. 
Toen ze ziek werd was ze intens dank· 
baar voor de zorg en aandacht waar· 
mee ze werd omringd. Vooral de steun 
en zorgzaamheid van Pa heeft erg 
veel voor haar betekend, 
Dankbaar was ze ook voor het feit 
dat haar foto bij Maria in Lourdes 
mocht zijn. Veel kracht heeft ze daar
uit geput. 
Haar grootste wens om thuis, omringd 
door Pa, kinderen en kleinkinderen, 
bij volle bewustzijn, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken te mogen 
sterven is in vervulling gegaan. Daar 
blijven we eeuwig dankbaar voor. 
Lieve vrouw, ma en oma bedankt voor 
alles wat je voor ons hebt betekend . 
In ons hart blijf je altijd bij ons. 

Wij danken ieder die belangstelling en 
deelneming heeft betoond. 

G. A. Eilers 
kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind. 




