
Als dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA MARIA HERMINA 
TEN VERGERT · AGTEN 

weduwe van Bemardus Gradus ten Vergert 

Zij werd geboren te Lonneker 1 april 1914. 
Zij is overleden te Glanerbrug 

4 december 1983. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd 
op het parochiekerkhof te Glanerbrug 

8 december 1983. 

Goede God en Vader, uit onze familiekring 
is heengegaan een hartelijke, meelevende 
maar vooral ook een diepgelovige vrouw. 
Haar levensfundarnent en haar levensbron 
was haar levende geloof in U, onze God en 
Vader en haar geloof in het goede van men
sen. Zij veronderstelde steeds de goede be· 
doelirg en de eerlijke opzet van medemen
sen. 
Daatom kon zij U, onze God, dankbaar zijn 
voor al het goede in de mensen en in de 
wereld. Zij kon in al het goede van men· 
sen en wereld, uw goede gaven bewonderen 
en zo groeide zij in gelovig vertrouwen en 
dankbare liefde. 

Diep was zij overtuigd van Uw liefde voor 
mensen en wereld, Uw liefde die zichtbaar 
en hoorbaar werd in Jezus Christus Uw 
Zoon. Voor haar was de kerkgang het gaan 
naar de levende bron van Uw goedheid; 
Eucharistie vieren was voor haa.r het vieren 
van de liefde van Jezus Otristus; te com· 
munic gaan was voor haar een intieme ont
moeting met haar levende Heer, Uw Zoon 
Jezus. 
lo groeide zij uit tot een sterke, gelovige, 
dankbare, zorgende vrouw, een liefhebben· 
de echtgenote en een hartelijke tante. 
Wij zijn U dankbaar voor het leven van haar 
temidden van ons. \foge zij nu U zien van 
aangezicht tot aangczicnt. 

Beste familieleden en vrienden, heel veel 
dank voor al jullie aandacht, zorg, inspan· 
ning en liefde aan mij besteed. De goede 
God en Vader Lal het zeker rijk belonen. 

Heilige Maria, bid voor haar en voor ons! 

Voor uw blijk van medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
zuster, onze schoonzuster en tante zeggen 
wij U onze hartelijke dank. 

De familie. 


