
In dankbare herinnering aan 

MARIA CATHARINA GIERFELD 

echtgenote van Johannes van Oosterwijk 

Zij werd geboren 28 juni 1901 te Rheine 
(Old). Door de doop opgenomen in de kerk, 
het Lichaam van Christus, en voorzien van 
het Sakrament van de Ziekenzalving, over
leed zij 1 juli 1984 te Enschede. Na de 
H. Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk 
te Oldenzaal, 5 juli d.o.v. hebben we 
haar lichaam te ruste gelegd op het kerk
hof te Oldenzaal. 

"Niemand leeft voor zichzelf alleen 
niemand sterft voor zichzelf alleen, 
wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
aan hem behoren wij toe." (St. Paulus) 

Bij het verdriet om het sterven van deze 
lieve vrouw, moeder en oma, overheerst 
de dankbaarheid voor alles wat zij voor ons 
allen heeft gedaan en betekend. Zij heeft 
heel haar leven voor ons klaar gestaan en 
ons omringd met liefde die zich uitte in 
zorgzame toewijding en waakzaamheid. 
Als het om haar gezin ging, was haar 
nooit iets teveel. Natuurlijk heeft zij ook 
haar moeilijkheden en strijd gekend maar 
ongetwijfeld zal ze deze te boven zijn 
gekomen door de kracht van haar geloof. 

Ze was een gelovige vrouw die ook voor 
de gemeenschap klaar stond wanneer er 
een beroep op haar gedaan werd. 

We zullen in dankbaarheid en genegenheid 
aan haar blijven denken en bovendien met 
haar verbonden blijven in ons gebed. 

Dat God, onze hemelse Vader, haar nu 
mag laten zien wat nog nooit een mens 
gezien heeft en laten horen wat niemand 
ooit gehoord heeft en haar mag laten 
delen in de heerlijkheid van Jezus Christus, 
die ons gezegd heeft: "Wie in mij gelooft, 
al is hij ook gestorven, zal leven in eeuwig
heid". 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervonden 
bij het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze dierbare moeder, groot- en overgroot
moeder zeggen wij U hartelijk dank. 

Oldenzaal, juli 1984 

J . van Oosterwijk 

kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


