


Ter dankbare herinnering aan 

ANNA KATHARINA GRUNNIGER 

weduwe van Johannes Hermanus Schepers. 

Geboren te Neu Ringe (Dtsl.) op 1 mei 1892. 
Overleden te Nw.-Schoonebeek, na gesterkt 
te zijn met het Sakrament van de zieken , op 
25 augustus 1978, en aldaar begraven op 29 
augustus d.a.v. op het R.K. kerkhof. 

Een diepgelovige vrouw, een zorgzame moe
der, een lieve oma en overgrootmoeder is 
van ons heengegaan. Wij zijn God dankbaar 
voor haar lange leven temidden van ons, voor 
het voorrecht van een moeder die ons voor
ging in zorgzame liefde en in groot geloof. 
Haar gedachtenis is ons allen dierbaar. 

Na een leven van hard werken en veel zor
gen bracht zij haar oude dag door bij een van 
haar kinderen . Zij was dankbaar voor de zor
gen aan haar besteed. Maar zij bleef ook zelf 
vol zorg voor haar kinderen en kleinkinderen. 
Zij deed dat vol geloof in kontakt met God. 
Haar gebedenboek en rozenkrans had zij bij 
de hand zolang haar krachten dat toelieten . 
Als anderen anders deden of dachten dan zij , 

dan was het woordje "ach" voldoende om te 
laten weten dat zij het er voor zichzelf niet 
mee eens was. Zij volgde haar eigen eerlijke 
geweten . 

Het kontakt met God heeft zij tot het laatste 
ogenblik van haar leven onderhouden. Als 
iedere mens kende zij de angst voor de na
derende dood . Zij wilde -nog graag blijven 
leven. Maar haar gemoedsrust vond zij terug 
in het gebed , bij het ontvangen van het Sa
krament van de zieken, bij haar biddende 
kinderen rond haar sterfbed. Tot het laatste 
ogenblik getuigde zij van haar diep geloof 
met het omklemmen van het kruisbeeld dat 
zij tot haar dood niet meer losliet. Rustig ging 
zij over naar het eeuwige leven, waar de 
deuren voor haar wijd open stonden. 

Moge zij nu, samen met vader en opa, voor 
altijd gelukkig zijn bij haar en onze God. 

Voor uw gebed en meeleven, betoond bij het 
heengaan van onze lieve moeder, oma ero 
overgrootmoeder, bedanken wij u hartelijk. 

Fam. SCHEPERS. 

Nw.-Schoonebeek, augustus 1978. 


