
Dank voor alle 
goede zorgen 



t 
Wil in uw gebeden gedenken 

Maria Kroezen 
echtgenote van 

Herman ter Bogt 

Onze dierbare overledene werd geboren te 
Vragender op 7 december 1907. Op maan
dag 17 november 1986 werd zij voorzien 
van de Sacramenten der Zieken. Zaterdag 
29 november overleed zij in het Beatrix
ziekenhuis te Winterswijk. We hebben haar 
op 4 december 1986 begraven op het Paro
chiekerkhof te Vragender 

Nooit vragend 
Nooit klagend 
Altijd alles zelf dragend ! 

Wij hadden graag de 79e verjaardag van 
onze lieve vrouw, moeder en oma gevierd . 
Haar geboortedag werd ook bijna haar 
sterfdag. Moeder hield veel van haar man. 
Samen hebben ze bijna 50 jaar van elkaar 
genoten. Samen hebben ze goed gezorgd 
voor hun kinderen , vooral voor Annie, 32 
jaar lang. Samen het leed met elkaar ge
deeld. Zij was een echte moeder, vol inzet 
voor haar gezin. Zij was dol op haar klein
kinderen. 

Met Allerheiligen was ze nog in de kerk 
geweest. Allerlei mensen had ze nog her
kend . Andere tijden wist ze zich via de 
kerkradio met de kerk verbonden . Thuis 
kon ze het veel beter volgen dan in de kerk 
zelf. Ze sloeg eigenlijk geen enkele dienst 
over. Moeder was wat dat betreft een diep 
gelovig mens, met een echte liefde voor 
Maria . 
Van haar schoondochter en haar kinderen 
heeft zij een goede verzorging gehad. Ze 
was hen daar dan ook altijd echt dankbaar 
voor. 
In het geloof waarin Jezus ons door Zijn 
dood en verrijzenis is voorgegaan , hebben 
we haar naar haar laatste rustplaats ge
bracht na de uitvaartdienst in de St. An
toniuskerk te Vragender op donderdag 4 
december 1986. 

Moge zij leven in de vrede van Christus. 

Voor uw blijk van medeleven bij het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma zeggen wij U oprecht dank. 

H. G. TER BOGT 
Kinderen en kleinkinderen 

Vragender, december 1986 
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