


t 
Dankbare herinnering aan 

Karolina Manning 

,,Niemand leeft voor zichzelf , 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God 
onze Heer." 

Ze werd geboren 21 april 1912 te Onstwedde. 
Op 5 mei 1936 trad ze in het huwelijk met 
Lambertus Johannes Henderikus Hanenbergh. 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren , 
5 dochters en een zoon. 
Ze was een sterke vrouw met een I iel beslis
send karakter. Ze leefde voor haar man en 
kinderen. Voor haar kleinkinderen was ze al
les. Ze leefde voor anderen en ook buiten 
haar gezin nam ze deel aan 't verenigings
leven; want 't contact met de medemens deed 
haar zo goed, daar genoot ze van. 
't Laatste jaar was ons mame door hen om
geven waarvoor ze geleefd had . 
Moedig heeft ze gestreden, heeft ze geleden 
tot 't niet meer ging. In geloof en vertrouwen 
gaf ze zich over na een ongelijke strijd. 
Op 11 juli heeft ze haar leven in de hand van 

de Schepper teruggegeven. Een lieve vrouw, 
een goede mame, een fijne oma heeft haar 
taak, haar leven volbracht 
Haar stoffelijk lichaam vertrouwden we op 
15 juli toe aan de aarde van 't R.f(. Kerkhof 
te Erica. Daar zal het rusten tot op de dag 
van de Heer. 
Goede God, Karolina Manning , onze mame 
van wie we zoveel hebben gehouden en die 
zo veel voor ons heeft betekend, heeft U na 
een zwaar ziekbed naar huis gehaald. Wij, die 
bedroefd zijn danken U voor haar leven. 
Neem haar op in Uw woning en geef ons dat 
wij in ons leven de herinnering aan haar ver
der dragen en zo sterk, zo goed, zo moedig 
mogen zijn als zij was. 

Allen, die haar zo trouw hebben be
zocht aan haar ziekbed en ons in de
ze dagen een steun zijn, zeggen we 
oprecht hartelijk dank. 

Familie Hanenbergh. 


