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Zij werd geboren 1 oktober 1931 te Losser. 
Gesterkt door de sacramenten der zieken 

overleed zij 14juni 1983. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op 

het parochie-kerkhof te Glanerbrug 
17 juni 1983 

God, Vader van alle mensen, wij voelen ons 
terneergeslagen om het te vroege afscheid 
van onze echtgenote en moeder. 
Lang heeft zij gevochten om te kunnen blij
ven leven. Want zij wilde leven, leven voor 
haar gezin. Dat was haar levensinhoud. 
Daarom kunnen wij U, goede God, toch 
dankbaar zijn voor haar leven te midden 
van ons en voor ons. 
Lang heeft zij geleefd in onzekerheid en 
vrees over een te vroeg afscheid. Ondanks 
pijn bleef zij op de been en aktief voor ons 
haar gezin. Wij weten dat zij veel pijn, ver· 
driet en angst heeft verborgen om met ons, 
haar man en kinderen daarmee te belasten. 
Zo verzwaarde zij haar lichamelijke pijn tot 
geestelijk verdriet, alleen gedragen l)n alleen 
verwerkt. 
Zelfs in haar zware ziekte tiingen haar aan· 
dacht en zorg nog steeds uit naar ons, haar 
gezin. 

Zo werd ons steeds meer duidelijk dat zij 
ook een vrouw was van grote innerlijke 
geestkracht. 
Daarom hebben wij naast hartelijke liefde 
ook groot respect voor onze vrouw en moe
der. Zij zal in ons midden en in ons hart 
voortleven als een ijverige, hartelijke, zorg· 
zame en sterke vrouw en moeder. 
Goede God, wij vragen U dat wij haar na· 
gedachtenis kunnen eren door deze sterke 
karaktereigenschappen na te volgen. 

Goede man, lieve jongens, heel veel dank 
voor jullie hartelijk meeleven, jullie fijnge
voelige liefde en zorg, vooral in de laatste 
maanden van mijn leven te midden van jul· 
lie. Het afscheid is er niet gemakkelijker 
door geworden, maar het heeft ons allemaal 
goedgedaan. 

Beste familie, vrienden en vooral mijn lieve 
buren: heel veel dank voor jullie aanwezig
heid, aandacht, meeleven en aktieve zorg in 
mijn ziekte. 
De goede God moge het jullie allemaal rijk 
belonen. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven, tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden, zeggen wij on· 
ze hartelijke dank. 

J.H. Theu~g 
en kinderen. 




