
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Maria Geertruida Wijering-Hengelman 

die op 5 maart 1911 in Overdinkel geboren 
werd. Ze was gehuwd met 

Johannes Bemardus Marinus Wijering 
die op 3 november 1979 overleed. 

Na het ontvangen van het Sacrament van 
de Ziekenzalving overleed zij op 

16 februari 1999 
We hebben haar op 22 februari, na de 

Uitvaartviering in de Maria Geboortekerk te 
Losser. naar het crematorium te Usselo 

begeleid. 

Nu wij afscheid moeten nemen van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en over
grootmoeder, doen we dat met veel verdriet. 
Toch zullen veel dankbare herinneringen ons 
met haar blijven verbinden. Ze was een 
vrouw met een zacht karak1er, die heel zorg
zaam was voor iedereen. Bij haar was ook 
iedereen welkom. In alle eenvoud heeft ze 
geleefd en gezorgd voor haar gezin, voor 
allen die haar dierbaar waren. Ze leefde mee 
met het wel en wee van haar kinderen, haar 
klein- en achterkleinkinderen. 

Wat was ze gek met hen en ook zij vergaten 
haar niet. 
Het veel te vroege verlies van haar zoon 
Johan en een jaar later van haar man, heeft 
haar zwaar getroffen. Het geloof heeft haar 
de kracht gegeven om dit verlies te verwer
ken. 
Met haar blijmoedige aard en haar sterke 
geloof, dat zich uitte in veel stille gebeden, 
gaf haar leven zin bij vreugde en verdriet. 
Door de zorg en nabijheid van haar kinderen 
kon ze tot het laatst thuis blijven wonen. 
Daar was ze ook dankbaar voor. 

Ook al zullen we haar missen, we zijn blij dat 
haar lange lijdensweg bespaard is gebleven. 
Samen met vader en Johan mag ze nu leven 
bij God, in Zijn Vreugde, in Zijn Liefde 

Ma, oma bedankt voor al je liefde en zorg. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het overlijden van onze zorgza
me moeder, schoonmoeder, oma en over
grootmoeder. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


