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Dankbare herinnering aan 

KATHARINA GENGLER 

Ze werd geboren te Odoorn op 2 april 1897. 

Ze ,leefde vanuit de strenge katholieke 
opvoeding diie, haar rond de eeuwwisseling 
had ,gevormd . In bescheidenheid en een
voud ,gring ze lhaar toch,! door het leven. 
Ze rhad een blij en ,1,ief karakter, was voor 
de k,i,nderen van haar zus Anna als een 
moeder ,en voor de klei,nk.i,nderen als een 
oma, ,gul ,en hartelijk. Bij haar mocht je 
alles, vond alles ,goed. Zo leefde tante 
Katr,ien arls spiII van het 'huishouden nooH 
voor z,ichzelf maar al,tijd voor anderen. 
Ze hield een wakend oog over de familie 
en haar scherpe geest ontging niets. Ze 
was g,raag met an.deren samen, maar door 
de zorg voor tante Margreet was ze erg 
aa:n huis gebond,en. Maar ze informeerde 
zich door vee'I te lez,en. Met ,het nieuwe i-n 
kerk en wereld van de laatste 30 jaar kon 
ze niet ,goed overweg. 
lrn ,de l,aatste janen v,an 1haar leven liet het 
ge'heu,gen rhet vaak afwet-en, doch ze bleef 
oo,k to,en ze naar "Franciscus" ging en 
daar nog ~wee ia-ar ai'leen geleefd heeft, 
e-en tante, een wouw, waarvan je kon hou
den, drie je niet ,in de steek ·kon lat-en. 
Een tevreden, een dankbaar, een lief mens. 

Onverwach1 ,gaf ze op 16 februari 1989 haar 
leven terug rin d-e ,hand van haar Schepper. 
Een l,an.g leven :had- zijn ein,de, een leven 
dat vruchtbaar is ,geweest en in de herin-

nering zal brlij,v,en. We zijn dankbaar voor 
dit ,lev,en onder ons. 
Haar sto-ffelijk lrichaam werd op 21 februari 
te Erica, na een euchanisMell'iering ten af
scheid ,aan de aarde van :het R.K. kerkhof 
toevertrouwd. Daar zal het rusten tot op de 
dag van de Heer. 

Goede G-od, Katharirna Gengler heeft bijna 
92 jaar met en onder ons geleefd. Deze 
eenvoudi,ge ,en tevens rijkbegaafde vrouw 
heent d'Oor ,haar dienst aan mensen U ge
d,iend . Neem haar op •bij U, daar waar 
plaats 'i-s voor vel,en, in Uw vrede, die eeu
wig duren zal; want d,aari,n ,heef-! ze ge
loofd en daarop vertrouwd. Vervul aan haar 
Uw be,lont-e. 

Tante. Katrien, voor ,alles aan ons gedaan 
dank je wel. l,n onze her.innering blijf je 
voortleven! 

Vo·o-r de goede zorgen drie ZIJ rn "St. 
Franciscus" Iheeft genoten en voor 
uw blijken van medeleven, voor uw 
gebed dankt: 

de familie Lohues. 


