


In alft stilte 
6en je van ons lieengegaan 
maar je 6[ijft in ons verder Uven. 

In dankbare nagedachtenis aan 
HERMINA MARIA HORST 

weduwe van 
BERNARDUS EGBERTUS KOSTERS 

Zij werd geboren 16 november _1910 te _Gammelke. 
Voorzien van het Sacrament der Ziekenzalving overleed 
zij 12 april 1992 in het ziekenhuis te Hengelo en werd 16 
april 1992 na de gezongen Uitvaart te ruste gelegd op het 
parochiêle kerkhof te Deurningen. 

Het woord moeder doet ons meteen al denken aan een 
wereld vol zorg en liefde voor haar naaste medemensen, 
bijzonder haar man en kinderen. En iedere keer wanneer 
wij ons deze dierbare vrouw en moeder voor de g~st 
halen haar naam noemen en aan haar denken: Dan zien 
wij hei weer voor ons zoals zij al die jaren is g_ew~_est, om 
nooit te vergeten: Een moeder en vrouw die bijzonder 
veel zorg en aandacht besteedde aan haar geliefde man 
en kinderen. Met een helder verstand en een hart vol 
liefde liet zij zich leiden bij haar mooie taak en roeping. 
Achter het vele en vaak zware werk op de boerderij zag 
zij altijd haar gezin; en dan was haar geen moeite teveel. 
De moeilijke oorlogsjaren, maar ook_alle_verandenngen 
en vernieuwingen 1n het boerenbednjl: Zij wist met groot 
geduld en gezond optimisme en vol levensmoed telkens 
weer een grote steun te zijn voor haar man. 

En samen bouwden zij aan een mooie toekomst waarin. 
de kinderen geborgen zouden Zijn. Daarnaast stond Zij 
voor iedereen klaar; mensen die om hulp en goede raad 
kwamen vonden in haar een wijze en fijne vrouw en 
moeder. Ook haar kleinkinderen hadden bijzonder 
graag met oma te maken; door een goed kon.takt met 
haar werd iedereen een beter mens, omdat zijzelf een 
voorbeeldig mens was. In ziekte en teg_enslag zou ze 
nooit zichzelf beklagen; integendeel Zij had een fiJn 
gevoel voor allen die met tegenslagen te maken kregen. 
De aarde is een stuk beter geworden op de plaatsen 
waar deze vrouw en moeder heeft geleefd en gewerkt. 
Bij dat alles was een diep geloofsleven een tweede 
natuur bij haar. Haar grote geloof in God en trouw aan de 
Kerk dat bracht zij in het gewone leven volop to_t 
uitdrukking, het was allemaal volkomen levensecht b1J 
haar. Haar vele talenten heeft zij niet voor zichzelf alleen 
gehouden: Wat haar door God en mens was gegeven 
daar heeft zij enorm veel goeds en moois mee gedaan. 
En in Gods eeuwigheid mag zij het nu volmaakt beleven 
wat dat wil zeggen. Wat Je op aarde geeft wo_rdt 1n 
eeuwigheid oneindig veel groter beloond .. W1J die 
achterblijven zijn bedroefd om haar heengaan hier. Maar 
tegelijk leeft ziJ in onze herinnering voort en mogen WIJ 
ons getroost voelen: Moeder heeft het volmaakte geluk 
nu gevonden. En wij danken God om deze fijne mens die 
wij nooit zullen vergeten. 
Goede God: Laat ons eens weer samen zijn met elkaar 
bij u. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma danken wij u hartelijk. 


