
Dankbare herinneringen aan 

LODEWINA MARIA 
TER HEEGDE 

Zij werd geboren te Enschede op 
19 februari 1911. - Sinds 23 augustus 

1972 was zij weduwe van 

JOHANNES GERHARDUS ANTONIUS 
OUDE BOS. 

Na een welbesteed leven is zij in de 
Vrede van Christus overleden te 

Glanerbrug op 23 februari 1988. 
Na een plechtige Eucharistieviering 
in de St.Jacobuskerk te Lonneker, 

hebben wij haar lichaam ter ruste ge
legd op het r.k.kerkhof aldaar, 

op 26 februari d.a.v. 

t 
Het valt ons moeilijk toch nog vrij 

onverwacht afscheid te moeten nemen 
van onze zorgzame moeder en lieve 
oma. - Zij was een vrouw, die ener
zijds het leven heel ernstig nam, maar 
die tegelijk ook volop kon genieten 
van de vele kleine vreugden van dat 
leven. 

Het kruis is niet aan haar voorbij 
gegaan. - Het verlies van Hubert en 

de langdurige ziekte en de dood van 
vader, met wie zij ruim 30 jaar geluk
kig was, heeft diep op haar ingewerkt. 

Maar des te meer voelde zij zich 
betrokken bij haar kinderen en klein
kinderen. Haar gezin betekende alles 
voor haar. 

Daarnaast genoot zij intens van 
de reizen die zij nog maakte, van de 
schoonheid van de natuur en vooral 
van haar bloemen. 

Maar zij hield het meest van men
sen, van haar familie en goede vrien
den, die zij ook leerde kennen in het 
Redemptoristenpark, waar zij 18 jaar 
woonde. 

Gedragen door een rotsvast geloof 
zag zij in alles de Liefde van God 
werkzaam. - Haar godsdienstig leven 
was eenvoudig, maar heel oprecht. 

Mét haar vertrouwen wij, dat, nu zij 
haar aardse levensreis volbracht 
heeft, zij voor eeuwig "thuis" geko
men is bij God, haar Schepper, op 
Wie zij al haar vertrouwen stelde. 
Goede moeder, lieve oma: dank voor 
uw zorg en liefde! 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter nagedachtenis aan haar. 

kinderen en kleinkinderen. 


