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Gedenk in uw gebed 

MARIA JOHANNA BODE 

weduwe van 

Gerardus Johannes Ben nek er 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 13 juli 
1894. 1 n de gezegende ouderdom van 87 
jaar ontving ziJ te midden van haar kinderen 
het Sacrament van de Zieken. Zij stierf op 
8 maart 1982 met overgave, ofschoon zij 
ook nog graag wilde leven. Na de viering van 
de Eucharistie in de parochiekerk van de H. 

• Drieëenheid werd zij begraven op 12 maart 
1982 op het kerkhof te Oldenzaal . 

Zij was moeder met hart en ziel. Niet alleen 
voor haar kinderen . Haar moederhart be
waarde ook het lief en leed van de kleinkin
deren. Zo was zij jarenlang op een beschei
den en wijze manier het middelpunt van 
onze familie. 
We mogen haar met recht een sterke vrouw 
noemen. Acht kinperen wist zij te begelei 
den naar hun eige~ plaats in onze maat
schappij . Samen met tiaar man trotseerde zij 
de crisisjaren en de 9orlog. En tijdens de 
ziekte van haar man iin na zijn overlijden 
verwerkte zij in stilte haar leed en haar pijn. 

En vanuit haar nieuwe thuis op de Mariahof 
bleef zij even sterk betrokken bij de gezin
nen van haar kinderen. 
De kracht voor haar leven ontleende zij aan 
haar innerlijke overtuiging. Zij had een bij
zondere verering voor de H. Gemma Galga
ni, van wie de overlevering zegt: .,Zij heiligde 
zich door gewone huishoudelijke bezighe
den". En evenals Gemma vereerde zij dan 
natuurlijk ook Maria, die groot is geweest in 
haar nederig woord; .,Mij geschiede naar Uw 
Woord". 
We zijn onze moeder en oma dankbaar. 
Ook al is zij gestorven, blijft zij bij ons. En 
tegelijk verbliJft zij bij haar God en Schep
per. Zijn liefde overstijQt haar dood. ZiJn 
trouw geeft haar nu nieuw en eeuwig le
ven. 

Heer onze God, 
voltooi en bekroon het leven 

van uw dienares en onze moeder en oma. 
1 n haar is uw liefde voor ons 

meer nabij gekomen. 
Geef aan haar de eeuwige rust, 

geef aan ons haar zegen in dit leven. 
Amen. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens 
de uitvaart van onze lieve moeder en oma 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


