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echtgenote van Johannes Bernardus Padberg. 

Zij werd geboren te Lonneker op 
1 november 1911. 

Na een welbesteed leven is zij in de vrede van 
Oiristus overleden ie Enschede op 

1 maart 1986. 
Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij 

haar lichaam ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Het doet ons pijn zo onverwacht van haar af· 
scheid te moeten nemen. Bijna 50 jaar was zij 
intens gelukkig met haar man en hij met llaar. 
Vele jaren heeft zij mét hem de zorgen gedeeld 
voor <te zaak, maar bovenal haar aandacht ge· 
richt op het welzijn van haar gezin. 
Zij was het die tegenslagen door ziekte steeds 
wist op te vangen. 
Zij heeft haar Jevenlang gewerkt aan een har· 
monieus gezinsleven, waar liefde heerste tussen 
allen, vol aandacht voor haa.r man en kinderen 
en met een warme belangstelling voor haar 

kleinkinderen. Wat heeft zij niet genoten van 
haar laatste bezoek aan haar kinderen en klein
kinderen in Italië! 
Tegelijk stond zij, waar zij ook woonde, steeds 
open voor haar medemensen, altijd gastvrij en 
voor eenieder een luisterend oor. 
Toen de zorgen wat minder werden heeft ze 
met vader nog grote reizen gemaakt. Maar ook 
van de vele tochtjes naar Sauerland genoot zij 
erg. 
En van de Lourdesreis en de jaarlijkse bede· 
vaarten naar Kevelaer! 
In Maria, dé Moeder bij uitstek, zag zij haar 
grote voorbeeld. 
Wij voelen ons rijk fn haar, zo'n fijne vrouw, 
zo'n lieve moeder en oma gehad te hebben, die 
ons óók geestelijk heel veel heeft meegegeven. 
Daarom vertrouwen wij, dat de Moeder Gods 
nu zij haar aardse pelgrimstocht volbracht 
heeft, haar zal begeleiden tot voor de troon 
van de Allerhoogste om bij Hem voor ons allen 
ten beste te spreken. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge· 
dachtenis aan haar. 

J.B. Padberg 
Kinderen en kleinkinderen. 




