
Dankbare herinnering aan 
MARIA GEZINA RAF.KE 

weduwe van 
GERHARDUS JOSf:PHUS TEGGELER 

Zij werd geboren re Losser 5 juli 1895 en 
overleed op 81 jarige leeftijd in her .zie
kenhuis te OldenLaal, 12 november 1976, 
Zij werd voorzien v~n het H. Sacrament 
van de Ziekenzalving. Op 16 november d. 
a.v. hebben wij In de Anroniuskerk tijdens 
de gezongen Eucharisriev1eri11g afscheid van 
haar genomen en haar ter rusre gelegd op 
het r k. kerkhof te Oldenzaal. Wdar haar 
de blijde opstand ing wacht. 

Op de gezegende lcefr!Jd van 81 jaar heeft 
God haar rot zich geroepen. Ondanks onze 
droefheid zijn wij God dankbaar voor haar 
vruchrbaar leven. Zij was een goede lieve 
moeder en oma aan wie we nog lang ?UI
ien terugdenken . We zijn niet bedroefd 
als mensen ,onder hoop. God zal haar be· 
lonen voor alles. war zij voor ons en vele 
anderen gedaan heeft. Zij is mér Christus 
gestorven om ook met Hem re verrijzen 
ren eeuwige leven . Terecht mogen wij ge
loven en verrrouwen, dat zij nu él!-n ge· 
worden is met de verheerlijkte Christus in 
de hemel. 
Gelukkig mogen wij zeggen. dat de ver
houding tussen haar en ons zeer goed was. 

Wij waren altijd welkom bij haar en zii bij 
on~. Dar heeft wellicht iets verzacht van 
haar droefheid toen zij haar man door de 
dood heeft verloren. Toch was dit verlies 
een van de zwaarsre beproevingen in haar 
leven . Maar haar geloot in God heeft er 
niet onder geleden. Z[j d1oeg haar kruis in 
navolging van Je1u;;. Zij vo11d haar kracht 
in her gebed 
Aan alle aardse liefde komt een tind Aan 
ons blijfr echrer de he,innering aan de 
mooie dagen van onze jeugd in ' t ouder
liJk huis. Wij willen onze dankbaarheid 
uitd, ukkt>n in ons qebed voor haar en wij 
hopen dat zij bij God voor ons ren beste 
spreekt. 

Voor Uw belangstelling en deelneming 
tijdens haar ziekre en bij haar overlijden, 
zeggen wij U allen onze hartelijk dank. 

Kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen 
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