
Dankbare herinnering aan 

GEZINA PADBERG 

weduwe van 
Bernardus Johannes Hagmolen of ten Have. 

Zij werd geboren te Losser op 7 april 1910. 
Gesterkt door de Sacramenten der Zieken 
overleed zij te Glanerbrug 21 maart 1984. 

Na een Eucharistieviering in de 
parochiekerk te Glanerbrug 27 maart 1984 

hebben wij voorlopig afscheid van haar 
genomen. 

Goede God en Vader, het doet ons pijn dat 
wij afscheid moeten nemen van onze lieve 
moeder en grootmoeder, want zij was het 
vaste middelpunt in onze familie. 
Toch kunnen wij U ook danken, omdat Aj 
zo lang mochten leven in haar nabijheid. Het 
was voor ons een weldaad en een vreui,de 
dat wij zo'n moeder en grootmoeder moch
ten hebben. Zij was een zorgzame moeder: 
zij was een gewone en _vrome vrouw, vol zin 
voor humor. Wij weten dat zij zwaar gele· 
den heeft om het verlies van haar man en 
haar zoon. Al deed haar dat veel pijn, toch 
bleef zij op de been in geloof en levensmoed: 
zo dwong zij respect af. 
Ook was zij een hartelijke en behulpzame 
buurvrouw: zij zette zich in voor de gemeen
schap bij "Inter nos" en in de "Bond voor 
ouderen". Heel haar leven wist zij zinvol te 

maken door: gebed, meeleven, hulpvaardig
heid en haar goede humeur. Daarom was zij 
ook zo geliefd bij haar kleinkinderen. 
Goede God en Vader, wij vermoeden dat 
zij al lang leefde in onzekerheid over haar 
gezondheid; dapper onderging zij operaties 
en vol goede moed begon zij weer opnieuw 
aan een zinvol leven, totdat zij plotseling 
werd overvallen door een verlamming. 
~oedii heeft zij al het lijden van de laatste 
maanaen gedragen. Daardoor steeg zij nog 
meer in olll.e achting. 
Wij blijven dankbaar dat wij haar tot het 
laatst in ons midden mochten hebben om 
haar te verzorien. Zo konden wij rustig en 
be'w'llSt afscheid van haar nemen. 
Goede God, wij vragen U, dat wij haar in 
haar vele goede eigenschappen kunnen na
volgen. 

Lieve kinderen en kleinkinderen: heel veel 
dank voor jullie aandacht, vriendschap en 
liefde, vooral veel dank voor jullie liefde
volle verzorging en verplesing in mijn ziekte. 
De goede God moge het Jullie rijk belonen. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor haar en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




