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t In dankbare herinnering aan 

JOHANNA RUPERT 
weduwe van: Johannes Fredrikus ten Vregelaar 

Zij werd geboren op 15 januari 1894 te 
Bentelo. Gesterkt door het Sacrament der 
Zieken stierf zij op 16 juli 1991 op de ge
zegende leeftijd van 97 jaar te lsidorus
hoeve. Na de uitvaart in haar parochiekerk 
van de H. lsidorus werd zij op 20 juli d.a.v. 
begraven op het parochiële kerkhof aldaar. 

Zij heeft bijna een eeuw vol gemaakt. Zij 
had wel een boek kunnen schrijven over 
alles, wat zij heeft meegemaakt. Zij trouw
de op 23 mei 1918 en zij mocht aan elf 
kinderen het leven sc henken. Vijf kinderen 
heeft zij ook weer moeten afstaan. Zoals 
van Maria staat geschreven: ,,Zijn moeder 
bewaarde alles wat er gebeurd was in haar 
hart", zo neemt ook zij veel mee op haar 
laatste reis. Haar optimisme was sterk. 
Met haar hartelijke stem wist zij mensen 
aan zich te binden . Haar vaste plaats aan 
de tafel straalde een vertrouwen uit. En 
door haar belangstelling wist zij ook wat 
op de boerderij gebeurde. Het werk van 
Jan en het leven van de kinderen en klein
kinderen volgde zij op de voet. De zorg van 
haar moederhart is tot het laatst gebleven. 
Toch werden haar mogelijkheden de laat
ste tijd steeds minder. Met veel door
zettingsvermogen en fantasie hebben de 
kinderen haar dagen en nachten aange
naam gemaakt. Ook met de hulp van de 

gezinszorg bleef het steeds mogelijk dat 
moeder bij Jan thuis bleef. Zij was een 
dankbare vrouw om te verwennen en te 
verzorgen. Zij was niet ontevreden en 
klaagde nooit. Steeds bleef zij proberen bij 
ieder bezoek om een fijne gastvrouw te 
zijn: ,,Hebt u wel koffie gehad? En was die 
goed ?" Haar wil om kontakt te maken 
deed de ander goed. Veel kracht heeft zij 
gevonden in haar geloof. Het verlies van 
vader en haar kinderen heeft zij gelovig en 
biddend verwerkt. In overgave was zij de 
laatste maanden bereid om alles uit Gods 
Hand te aanvaarden. Naar Jezus woorden 
leefde zij : ,,Vader, in Uw handen beveel ik . 
mijn geest." Voor Jan laat zij ee n grote 
leegte achter, hoewel het gemis van een 
moeder en oma door iedereen intens ge
voeld wordt . Wij danken God voor alles 
wat Hij ons in deze vrouw geschonken 
heeft· en wij willen in haar geest met 
elkaar verbonden blijven. 

Heer onze God. geef haar de plaats 
in het hemels Vaderhuis, 
die Christus voor ons heeft bereid . 
En geef dat wi j, over alle grenzen heen, 
met elkaar verbonde n mogen blijven . 

Voor Uw blijken van medeleven en belang
stelling tijdens haar ziekte en overlijden 
zeggen w ij u hartelijk dank . 

Fam. ten Vregelaar 


