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In dankbare herinnenng aan 

Maria Borggreve 
weduwe van 

Antonius Bernarduç Oude Monnink. 

Op 4 oktober 1894 werd Z!J in Klein Agelo 
geboren en in de leeflud van ruim 91 )aar 
is zij . na voorzien te zijn van het sacrament 
van de zieken. in de vroege morgen van 
maandag 26 mei 1986 overleden. Woensdag 
28 mei hebben Wij haar te ruste gelegd 
op het r.k kerkhof te Ootmarsum. 

Oma. wij kunnen In grote dankbaarheld op 
uw leven terugkijken. U was bevoorrecht 
omdat u zo lang in ons midden bent ge
weest en hebt kunnen sterven op de plaats 
waar u het allergrootste deel van uw leven 
hebt geleefd. gewerkt. gezorgd. 
U was iemand. die volle belangstellmg had 
voor alles. wat er In ons gezin en In de 
familie plaats vond. 
Mooie tUden heeft u gekend maar er is 
ook aan u leed. verdriet niet voorb!i ge· 
gaan. Het verlies van opa en zoon Gerard, 
die u zo lange t ijd zondags meenam naar 
de kerk. heeft u moeten leren verwerken. 
Gelukkig had u een groot vertrouwen in 
God en in Maria. U bad daarom dikw!ils 
aan uw rozenkrans. 

Na een kort ziekbed bent u in alle rust 
van ons heengegaan, omringd door ons. 
die van u hiefden en u nabij wilden z!)n. 
W[j zijn er van overtuigd dat God ook aan 
u een plaats heeft gegeven om voor alrud 
in een voor ons ongekende vrede en vreug. 
de verder te kunnen leven. 
W[j zullen u ongetwijfeld missen omdat u 
zovele jaren b[j ons bent geweest. 
W[j weten echter vanuit het qeloof 1n de 
verr[jzenis dat wij u eens zulfen terugzien 
en daarom zeggen wij: oma. tot ziens biJ 
G~. . 

WU danken u hartelijk voor uw belangstel
ling en medeleven b!l het overl[jden van 
onze lieve moeder. schoonmoeder en oma. 

Agelo, mei 1986 
Weerselosestraat 40 

Familie Oude Monnink 


