
"Leert van mij, dat ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart". 

In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Elisabeth van der Woning 

Zij werd geboren op 25 september 1891 te 
Steenwijkerwold. 

Tot 1949 leidde zij een leven van dienstbaarheid 
aan aJlen met wie zij omging. 

Van 1949 tot 1968 wijdde zij haar leven geheel 
aan haar echtgenoot 

Hendrikus Hermannus Gerhardus Beer lage 

In 1971 werd zij opgenomen in het verpleegtehuis 
,,Bruggerbosch" te Enschede. 

Na een liefdevolle verzorging stierf zij aldaar 
in de Vrede des Heren op 19 november 1982. 

Op 24 november 1982 hebben wij haar lichaam 
begraven op het Oude Katholieke Kerkhof te 
Oldenzaal. 

Wij zuJlen haar altijd blijven gedenken al• de 
liefdevolle goede vrouw, die het grote gebod van 
de Liefde begreep en haar leven wel besteedde 
in nederige dienstbaarheid aan anderen. 
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Het hooglied van de liefde 

Al spreek ik met de tongen van engelen en 
mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een 
galmend bekken of een echelle cimbaal, 
Al heb ik de gne der pro!etic, al ken ik alle 
geheimen en alle wet"nschap, al heh ik het vol
maakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde 
niet heb, ben ik niets. 

De liefde is Jan kmoedig en goedertieren; de 
liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt 
zich niets in. 
Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt 
zich.zelf niet, ûj laat zich niet kwaad maken en 
rekent het kwade niet aan. 
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt 
baar vreugde in de waarheid. 
Alles verdraagt zij, alles geloo!t zij, alles hoopt 
zij, alles duldt zij. 
De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie 
zal verdwijnen, tongen zullen -.erstommen, de 
kennis zal een eiude nemen. 

Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de 
grote drie; maar de liefde is de grootste. 

De families Beer)age en Van der Woning danken 
u hartelijk voor uw medeleven, en voor de eer 
die u aan de overledene hebt bewezen, door 
baar samen met hen naar baar laal6te rustplaats 
te geleiden. 


