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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA AUGUSTA RUDOLF 
weduwe van 

Wilhelm11s Johannes Antonius Schwering 

Zij werd geboren in Greven (Old.). op 
26 juli 1896 en overleed te Oldenzaal , 
voorzien van het Sacrament van de zieken 
op 12 september 1975. Op 16 september 
hebben we afscheid van haar genomen tij
dens een eucharistieviering in de St. Ple
chelmusbasiliek, waarna crematie te Usselo. 

Onze moeder is van ons heengegaan. Ze 
WJS een vitale vrouw en een voorbeeldige 
moeder. In een tijd anders en moeilijker, 
dan de onzer heeft zij zich naast haar man 
op een bewonderenswaardige en kracht, 
dadige wijze, met wegcijfering van haar 
eigen persoon, ingezet voor haar groot en 
zwaar gezin. Haar voortdurende zorg was 
het, dat al haar kinderen goed op de plaats 
kwamen en het hun in dit leven aan niets 
zou ontbreken. 

Zij kon daarbij ronduit en direct terzake 
zijn. maar dan was dit steeds ingegeven 
door de eerlijke overtuiging dat dit in het 
belang van haar kinderen was. 

Met grote voldoening en gepaste trots heeft 
zij mogen beleven, dat haar werken niet 
tevergeefs is geweest. 

In haar zorg betrok zij later met vee) vreug
de haar aangetrouwde kinderen en klein
kinderen. Zo hleef zij geïnteresseerd bij 't 
wel en wee van al haar kinderen en was 
ze tot haar dood het middelpunt van de 
familie. 

Dit alles werd bij haar gedragen door een 
gezond godsdienstig leven . Daarom voelen 
we ons nu wat armer geworden maar te
gelijk zijn we dankbaar voor het vele goe
de dat zij voor ons heeft gedaan en dat 
wij haar zolang in ons midden mochten 
hebben. 
Moge God de Heer haar zelf nu overvloe
dig belonen voor haar trouw aan haar le
vensopdracht en voor haar vertrouwen op 
Hem. 

Moeder. leef in vrede bij God . 

Voor Uw deelneming ondervonden bij het 

overlijden van onze goede moeder, behuwd-, 

groot- en overgrootmoeder betuigen wij U 
onze dank. 

Uit aller naam : 

Kinderen, behuwd-, klein
en achterkleinkinderen 

OLDENZAAL, september 1975 
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