
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinneni,ng aan 

MARGARETHA GENGLER 
Ze werd geboren 22 december 1902 te Odoorn. 

J,n eenvoud 1-eefde ze haar leven en ze bleef 
trouw aan de leefregels, die aa,n het begin 
van deze eeuw ha,ar lev,en hadden gevormd en 
bepaald . E,en strenge kalhoUeke opvoeding. 
Haar k-arak,ter was kantig en n,iet vrij van au
toriteit. Toch heeft ze voor anderen veel be'.e
kend, wan,t na de vroege dood van haar zwa
ger, heeft ze met zus Katr·ien gewerkt en ge
leefd voor zus Anna en de ~inderen . 
Je was bij de lantes altijd wel.kom en wat ze 
goed aan je konden doen , ded.en ze. 
Margaretha werd in de laatste jaren van haar 
leven getroffen door b l i1ndheid. Dit had op 
haar karakter invl·oed, omdat ze nu zelf aan
gewezen was; op de hulp van anderen; haar 
zus Katr,ien, waar ze he-el ha-ar leefdag mee 
samen woonde. Toen da,t i,n Erica niet meer 
ging, heef,t ze nog bijna anderhalf jaar in 
,,Franciscus" in Coev,orden mogen zijn. 
Ze was er met haar zus tevreden, gelukkig 
dat ze er zo goed verzorgd werden. 
Ja dankbaar! 

Op 20 mei 1987 maakte een hartstilstand plot
seling een ei nde aan d,i,t chr,istenleven en is 
ze ingegaan i·n 't lioM van de verrezen Heer, 
dat ze nu verl,icht . 
Haar stoffelijk liichaam werd na een Eucha
nisti.ev,ieri.ng ten afscheid aan de aarde van 't 
R.K. kerkhof te Erica toevertrouwd. 
Daar wach.t he,t de komst van de Heer, die ze 
i.n haar leven trouw heeft ged,iend. 

Tante Katrien, voor je zong voor tante Ma
g.reet danken we je. AHeen moet je nu verder , 
maar we laten je niet in de steek. 

Al goede God , uw dienares Margaretha heeft 
haar weg 84 jaar lang mogen gaan. U gaf haar 
het leven en ze heeft het na.ar best vermogen 
geleefd. Neem haa-r, d,ie deze wereld in blind
heid moest verlaten, op i'n Uw onvergankelij.k 
Hcht, dat aHe duisternis te n,iet doet. 
Geef h,aar uw vrede, Uw eeuwige rust. 

Voor uw blijken van medeleven, voor 
uw gebed dankt Katrien Gengler en 
famiHe. 


