


Daags voor haar dood: 

'Zou fut áan mooi wur rijn? '.Kunnen wt áan 611-iun 
.eit-un? 

'Dan K9ni,,n u allt.maaL 'Van grout tut lfein wilkn u tod, 

all,,maa[ t<'On 6ij oma rijn'. 

''Etn 6fotmetjt. '/(_ut LO grout. 
Il wil tr Ofltrnun lqj~n naar tft famtnetju in tft wei' 

Maar voor het moederdag was, kwam Onze Lieve Heer je 
midden in de nacht halen. Misschien ben je zo bewaard 
gebleven voor veel lijden en pijn. 

Uw blijken van meeleven na het onverwachte heengaan van 
onze lieve Moeder en Oma zijn voor ons een grote steun en 
troost geweest We danken u daarvoor van harte. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (Ov.), mei 1988. 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA JOHANNA MARIA 
TEN VERGERT-KOEKKOEK OP MUNSTERHUIS 

weduwe van 

HENRICUS HERMANNUS MACARIUS TEN VERGERT 

Zij werd op 12 juni 1914 in Lonneker geboren. Na een ar
beidzaam en webesteed leven is ze op 6 mei 1988 plotseling 
overleden In haar woning te Hengelo (Ov.). Op 10 mei werd zij, 
na een uitvaart In de O.L.Vrouwekerk, bij haar man te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof van Hengelo (Ov.). 

Mama en Oma, 
We moeten nu afscheid van je nemen. 
Sober, sterk, vol moed en levenslust ben je de levensweg 
gegaan. 
Die weg bracht je veel moeilijkheden, maar je hebt die allemaal 
doorstaan. 
Je leefde voor de kinderen en kleinkinderen. Voor ieder, van 
groot tot klein, had je altijd een luisterend oor. 
De natuur en de zon, je hield er zo van. 
Wat kon je genieten van de zon, van het mooie weer, van de 
natuur! 
Je dierbaarste wens Is niet In vervulling gegaan. 
Henk heb je aan ons achter moeten laten. 

Je belangstelling was groot en voor iedereen. 
We zullen je niet vergeten. 
We hadden ons geen betere Moeder en Oma kunnen wensen. 

Rust zacht in vrede. 


