


In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

MARIA LAMBERTA JACOBS 
Zij werd geboren op 14 november 1892 te Nij 
megen en stierf, gesterkt door het Sacrament van 
de zieken op 22 februari 1977 in het r.k. zieken
huis te Ol denzaal. Op 25 februari d.a.v. hebben 
wij bij haar Uitvaart in de kerk van de H. Drie
eenheid de Eucharistie gevierd, gelovend dat 
iedere mens door zi1n dood heen Christus zal 
volgen in Zijn verrijzenis. Daarna hebben wij af
scheid van haar genomen in het Crematorium 

te Usselo, 

Als onderwijzeres heeft zij heel haar leven in 
dienst gestaan van de jeugd in Alverna en Nij• 
megen . 
Klaar staan voor een ander, zorgzaamheid voor 
de medemens karakteriseerden haar leven. 
Ongehuwd, was zij een tweede moeder voor haar 
neven en nichten. Zij was een vrouw, die weinig 
voor zichzelf eiste. 
Zij was een gelovig mens, gehecht aan traditie 
en aan het oude levenspatroon, die moeite had 
met de vele veranderingen in Kerk en maatschap. 
pij. 
Vele jaren heeft zij van haar pensioen mogen 
genieten. Toen zij de leeftijd der sterken had 
bereikt, verliet zij haar vertrouwde Nijmegen, om 
haar laatste jaren door te brengen temidden van 
haar familie in Oldenzaal. Nog geen twee jaren 
heeft zij mogen genieten van haar rust ,in het 
Bejaardencentrum "de Molenkamp". Ziek gewor
den en oud van jaren riep God haar naar zijn 
Huis . 

Vanuit haar geloofsovertuiging aanvaardde zij, 
dat leven en dood in Gods hand zijn. ..Laat nu, 
Heer, uw dienares in vrede gaan". 
All en, die haar gekend hebben , danken God voor 
wat deze vrouw voor hen heeft betekend. Zij 
zul len haar met hun gebeden vergezellen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze tante 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Fam . Slebos 

Oldenzaal, februari 19 77 


