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Dankbare herinnering aan

ELISABETH JOHANNA AAGTEN

Sinds 29 mei 1992 weduwe van
Franciscus Albertus Lindsen.

Geboren te Lonneker op 6 januari 1909.
Gesterkt door het H. Sacrament der
Zieken in de vrede van Christus

overleden in het ziekenhuis te Enschede
op 25 februari 1996.

Na een plechtige Eucharistieviering in de
kapel van het Dr. Ariënstehuis te

Glanerbrug hebben we op 28 februari
haar lichaam te ruste gelegd op het

R.K. kerkhof aldaar.

Heel het leven van tante Betsie heeft in het
teken gestaan van zorg voor anderen.
Met veel liefde heeft ze haar moeder en oom
tot aan hun dood ter zijde gestaan.
Ineen heel harmonieus huwelijk was zij in-
tens gelukkig met oom Frans.
AI was hun huwelijk kinderloos:
hun liefde voor elkaar en voor hun familie
vergoedde alles.
Vele jaren gaf zij haar"moederlijke"zorg aan
het gezin van haarvroegtijdig overleden zus

Dora. Maar evenzeer stond zij altijd klaar
voor de ándere gezinnen binnen de familie.
Daardoor onstond er een hechte en blijvende
band met haar neven en nichten.
Wederzijds werden niet enkel de zorgen
gedeeld, maar ook de vreugde en hartelijk-
heid. Ook zij heeft daarvan genoten, vooral
ook van de jaarlijkse reünie rond haar ver-
jaardag en die van oom Frans. Ze was er
dankbaar voor, dat ze voor alle warmte die
ze had gebracht steeds zoveel hartelijkheid
mocht terug ontvangen, vooral ook toen het
leven zo moeilijk werd voor haar na het
overlijden van oom Frans.
Met hem had ze nog genoten van de ja ren
doorgebracht in het Redemptoristen-
park, zoals zij dat vroeger deed van de va-
kantiereizen met hem naar Oostenrijk.
Maar de mooiste reis, die haar tot het laatst
bij bleef was die naar Rome, de eeuwige
stad!
Nu heeft ze haar aardse levensreis voltooid.
In groot geloof in God en in dienstbaarheid
aan ons allen.
Dankbaar vertrouwen wij, dat zij nu aange-
komen is in dé eeuwige stad van God:
het hemelse Jeruzalem.

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter
gedachtenis aan tante Betsie.

Neven en nichten.
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