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Dankbaar gedenken wij 

MARIA GEDULA SOPHIA ZUURWELLE 

echtgenote van 

ISTVÁN JÁMBOR 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 8 juni 1917. Na een 
langdurige en moedig gedragen ziekte is zij, voorzien van 
het H. Sacrament der Zieken, op 10 augustus 1988 in 
verpleeghuis "Oldenhove• te Losser overleden. Biddend 
hebben wij afscheid van haar genomen in de 
Emmauskerk op 12 augustus en haar daama begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Zij was een lieve vrouw, moeder en oma. Zij stond altijd 
voor ons klaar en wij hebben samen met haar hele 
gelukkige jaren gekend. 
Zij wist de liefdevolle zorg voor ons te combineren met 
een grote inzet voor onze zaak, het café. Levenslustig en 
aktief als zij was, heeft zij er veel en goed werk gedaan. 
In de kontakten met anderen kenmerkte zij zich als een 
sociaal voelende vrouw bij wie men zich gauw 
thuisvoelde en op wie men altijd een beroep kon doen. 
Zij was een zeer gelovige vrouw die een grote verering 
kende voor Maria. 

Gesteund door dit geloof ontwikkelde zij in haar leven een 
sterk doorzettingsvermogen. Dat bleek vooral vanaf het 
moment dat zij 18 jaar geleden, tot ons aller verdriet, door 
een hersenbloeding werd getroffen. De gevolgen hiervan 
heeft zij tot op het laatst moeten dragen. Maar hoezeer zij 
het ook moeilijk heeft gehad, zij gaf niet op. En langzaam 
maar zeker keerde haar levenslust weer terug. De 
liefdevolle verzorging die zij in het verpleeghuis 
"Oldenhove· te Losser genoot, heeft daar ook een 
belangrijke rol in gespeeld. Daar voelde zij zich op haar 
plaats. Wij zijn dankbaar dat zij daar, ondanks haar 
ziekte, fijne jaren heeft gekend en dat zij daar uiteindelijk 
vredig is ingeslapen. 

Wij zullen haar erg missen en de leegte die zij achterlaat 
is groot. Maar tevens zullen wij in haar manier van leven, 
haar levenslust, haar grote geloof en haar zorgend
moeder-zijn de kracht vinden om in haar geest verder te 
gaan en elkaar tot steun te zijn. 

Moge God haar nu van ons ovememen er. voor haar 
zorgen. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en ook na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

1. Jámbor 
kinderen en kleinkinderen. 




