


Vaak doer afscheid nemen pijn. 
Soms is afscheid nemen fijn. 
Afscheid dat komt na een strijd. 
Een strijd die voortkroop in de tijd. 
Afscheid voor de laatste keer van jouw leven. 
Dat afscheid zal ons allen, 
maar vooral jou mama, rust gaan geven. 
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In dankbare herinnering aan 
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weduwe van 
Hermannus Johannes Engelbertus 

Teggeler 

Zij werd geboren op 3 mei 1918 te Losser 
en overleed aldaar op 18 mei 1992. 
Op 20 mei 1992 hebben wij afscheid van 
haar genomen tijdens een Eucharistieviering 
in de kapel van het verpleeghuis 'Oldenhove' 
te Losser, waarna we haar lichaam ter ruste 
hebben gelegd in het graf van vader op de 
R.K. Begraafplaats te Oldenzaal. 

Met papa samen kon ze het leven aan. 
Toen ze hoorde dat hij ziek was en niet 
weer beter kon worden trok ze zich steeds 
verder terug in haar eigen wereldje. Stukje 
bij beetje bouwde ze een muur om zich 

heen. In de tijd die volgde werd deze muur 
hoger en dikker. We hebben vaak gepro
beerd haar te bereiken. Soms waren er 
dagen dan leek ze even tot onze wereld 
door te dringen. Later werden het enkel 
nog momenten waarop we kontakt met 
haar hadden. De laatste jaren leefde ze 
volledig voort in haar eigen omgeving, waarin 
voor ons de toegang onmogelijk was. 
Ze werd liefdevol verpleegd in 'Oldenhove' 
te Losser. Hier hebben we ook afscheid 
van haar genomen. We hopen dat ze nu 
haar al zo lang verdiende rust heeft gevonden. 
Als we ver in de t ijd terugkijken zien we 
toch een echtgenote, moeder, schoon
moeder en oma die met ons meeleefde 
en haar man, kinderen en kleinkinderen 
met alle zorg die ze kon geven omringde. 
Voor de familie was ze een zus. schoon
zus en tante die ook van het leven heeft 
kunnen genieten en kon la:::hen op leuke 
momenten. Zo zul len we haar in onze her
inneringen vasthouden. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma, zijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


