
In de vrede van Christus ging 
van ons heen 

JOHANNA GERDINA POL 
weduwe van 

Bernardus Johannes Rekers. 
Zij werd geboren te Zenderen. 28 no
vember 1901. Zij overleed in het St Eli
sabeth - z1ekenhu1s te Almelo 4 oktober 
1971, gesterkt door het H.Sacrament 
van de zieken Wij hebben haar lichaam 
begraven op het parochiëel kerkhof te 
Zenderen 7 oktober 1971 

Dikwijls onthulde de dierbare overlede
ne in een gesprek, wat leefde in haar 
hart: Ik hoop echt, dat ik geen lang ziek
bed zal hebben. Haar wens, haar droom 
is vervuld. Het is de eerste zondag in 
oktober.'s Morgens gaat zij gezond van 
geest en lichaam naar de kerk en ge
niet die dag van het uitzonderlijk mooi 
herfsweer. Niets wijst op een spoedig 
einde. Maar diezelfde avond overvalt 
haar een hartaanval. leder doet nog al 
het mogelijke om haar leven te behou
den. Alle moeiten zijn echter tevergeefs. 
In het ziekenhuis is zij rustig en vredig 

gestorven . In de liturg ie van de overle
denen bidden wij : Wij kunnen niet gelo
ven, dat alles wat zij voor ons heeft be
tekend, nu verloren en voorbij is. Zij, die 
haar gekend hebben. weten dat zij al
tijd ijverig bezig was. In uren van zorgen 
en leed, vooral toen zij haar man zo 
vroegtijdig verloor, toonde zij een moe
dig Godsvertrouwen. Steeds was ZIJ vol 
belangstelling en blij als het een ander 
goed ging. Zij was een zorgzame Moe
der. Zo zal zij bij ons blijven voortleven 
Daarom mogen wij God danken voor 
dit welbestede leven en wij bidden . Va
der in de hemel, vergeef haar de klein 
menselijke fouten, die toch ieder men
senleven aankleven en laat haar na zo'n 
lang en vruchtbaar leven voor altijd ge
lukkig zijn bij U. 

Voor Uw meeleven en gewaardeerde 
belangstelling bij dit afscheid, zeggen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Rekers 


