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MARGARlffHA, ELISA/lf;TH OTTO 

erl1tgenote ran 

Jolrn1111es .llari1111~ .llarcus 

Zij werd geboren te Ufteine(Dld.) op 
20 januari 1897. Na t'oorzien te ::;ij" 
ran de ll. SakramPnlen dt>r ::;iekN1, is 
zij op 15 dt>c. 1976 in ,Bruggerbosd1' 
te Enschede in de Het>r orerleden. 
lJe crematit> volgde op J 7 december te 
Uuelo. 

Stil en r11stiJt is zij gestorven. !'Î u i11 ze 
binnen gegoau in •t hui" "an de Yader. 
'' aur ruimte i11 voor velen. Het is tevl'n!I 
de beloning van de Goede God voor 
haar welheMteetl leven. 
Gezien haar leeftijd kan zij een sterL.e 
vrouw gen oemd worden. Ze is dan ook 
zo goed al~ nooit ziek gewee!!t. 
Trouwens ze kreeg er ook geen tijd 
voor. - Vun de morgen tot de avond 
zwoegde en werkte ze voor haar gezin. 
Een niet aflatende zorg. En als ' n diep 
godsdienqtige uouw "i8t zij in haar 
bidden God te bereiken, die haar de 
J..raeht gaf 0111 baar taak ale vrou" en 
woeder te kunnen vervullen. 

Wij, die ll<'hterblijven, zullen aan hoor 
denken al~ t't'n lievp \' rouw, vol horte · 
li.ike zorg, donkbaarh<'id c•n liefde \Oor 
allen, die hoor ontmoetten. 

Wij zullen hoor noemen hij on" gl'ht•d 
en in de Euehuri11tie,ieri11g. Wij zullen 
h a11r afw('zighcid ervarl'n, moor iu ons 
hart blijft .tij altijd hij ons. 

Lieve mof'der en omo, "ij dool.en ll 
\OOr uw hortdijke goedht'id. - Lieu• 
kinderen en kldnkinde1·eu, rl1· flo•er 
ht'eft mij uil mijn lijden ~erlost.-Auo 
111len die me hebben getrooMt en in mijn 
7iekte hebben verpleegd, zeg ik heel 
hartelijk dank. 

Heer, geef h1111r nu de eeuwige ruMt bij 
U in het Vaderhuis, waar zij de e<·bte 
en welverdiende rust ont\'angen kan. 

.\loge zij ru~ten in vrede. 

Voor Uw blijken van mPeleven, orulf>r· 
t•onclen tijcle11s de ziekte en na liet 
or·erlijde11 t•an mijn liere 1.' rouw, on::;e 
zorgzame moeder e11 oma, betuigen 
•rij r; 011::;e oprechte dank. 

Fam. Jlarcus 


