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Dankbare herinnering aan 

TECLA BLADDER 
Zij werd op 21 aug . 1901 te Erica geboren 
en trad op 10 mei 1924 in het huwelijk met 

JOHANNES WILHELMUS TAPPEL 

Ruim 34 jaar deelde zij lief en leed met haar 
man. die op 3 juli 1958 overleed. De laatste 
jaren, terwijl zij met haar broer samenwoon
de, liet haar gezondheid veel te wensen over. 
Noodgedwongen moest zij afzien van het 
dagelijkse werk in huis en tuin. Reeds tijdig 
gesterkt door de sacramenten der kerk leefde 
zij met de gedachte, dat haar aardse leven 
ten einde ilep. Toch werd zij nog plotseliiig 
opgeroepen naar de hemel. Op 25 juni 1973 
is zij gestorven in het verpleegtehuis "De 
Horst" te Emmen. Haar lichaam hebben wij 
op 29 juni d.a.v. eerbiedig begraven op het 
katholieke kerkhof van Erica in het geloof 
van de verrijzenis op de laatste dag. 
Een zorgzame, meelevende vrouw, die zo . 
dikwijls in haar leven anderen heeft bijge
staan en van dienst is geweest, is als een 
kaars opgebrand. Dankbaarheid tegenover 
God en mens in de persoon van Tecla zijn 
we verschuldigd voor al het goede, dat · in 
het verborgene is gedaan en dat herhaal
delijk opoffering en geduld heeft gevraagd. 
Wat zal God haar goed belonen, wanneer 
wij. mensen al vinden, dat zij zeker de hemel 
verdiend heeft. Daarom wensen we haar toe: 
het leven, de vrede en de vreugde voor 
altijd bij hen, die ons zijn voorgegaan in 
het geloof. 

Heer Jezus Christus, laat haar delen in Uw 
Heerlijkheid. Moeder Maria, sta ons bij die 
achterblijven en bid voor ons, nu en in het 
uur van onze dood. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ons betoond tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve zuster en 
schoonzuster, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Fam. TAPPEL-BLADDER 

Erica, 29 juni 1973 
Duikerstraat 51 


