


Ter herinnering aan 

MMGARETHA MARIA MEIJER 

echtgenote van 

JOHANNES ANT. JOZEPH KATTENBELT 

Geboren te Enschede 14 maart 1905, over
leed zij in het r.k. ziekenhuis te Enschede 
op I aug. 1971. 5 aug . d.a.v. werd zij be 
graven op het r.k. kerkhof te Denekamp. 

Dankbaar nemen wij afscheid van haar, want 
ze heeft veel in ons leven betekend : dat 
beseffen we pas ten voile. nu wij haar moe
ten missen. Achter haar nuchtere manier 
van spreken ging een warm en meelevend 
hart schuil, dat vol zorg was voor baar man 
en dochter. Ook anderen liet zij delen in 
haar rijke gaven van geest en hart : met 
fijne intuïtie voe!de zij aan, w;iar zij voor 
anderen iets kon betekenen, en aarzelde 
dan ook niet de helpende hand te bieden . 

De laatste jaren werden getekend door 
lijden en hevige pijnen; het koste haar veel 
moeite dit te aanvaa rden, want ze hield 
van het leven. Altijd behulpzaam viel het 
haar niet mee, zelf hulpbehoevend te moe
ten zijn. Maar in het lijden zocht ze kracht 
in haar geloof, met name vertrouwde ze 
zichzelf toe aan Maria, de Moeder van Al 
t[iddurende Bijstand, die meer dan andere 
moeders verdriet en lijden heeft onderqaan. 
Na de innerlijke strud gestreden te hebben, 
heeft ze kaim en waardig de dood aanvaard. 

Nu het ons zwaar valt afscheid van haar 
te nemen, willen ook wij ons toevertrou
wen aan de moederlijke zorgen van Maria, 
om te kunnen getuigen van onze hoop, 
dat dit afscheid niet volkomen is. maar dat 
we elkaar zullen weerzien in het Vader
huis, waar God alle tranen van onze ogen 
zal afwissen, en waar geen rouw meer zal 
zijn, geen geween en geen smart. 

(Openbaring 21. 4) 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor Uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde echtgenote en moeder, betuigen 
wij U onze hartelijke dank. 

FAMlUE KA TTENBEL T 

Denekamp, augustus 1971. 
Mr. Muldersstraat 28 


