
Moge dit plaatje voor U een dankbare 
herinnering zijn aan- en een vraag om 

gebed voor 
ELISABETH GERTRUO RUHNE 

weduwe van Petrus Leonardus 
Gerardus van Dijk 

Zij werd geboren te Epe (Dtsl.), 19 juli 
1896. - Gesterkt door het H. Sacra
ment der zieken. is zij in de Vrede 

van Christus overleden te Enschede. 
op 22 september 1980. 

Op 26 september d.o.v. hebben wij 
haar lichaam ter ruste gelegd op het 

r.k.kerkhof te Glanerbrug. 

Het heengaan van onze goede moe
der en lieve oma vervult ons niet enkel 
met droefheid. maar ook met dank
baarheid - Dankbaar zijn we. omdat 
wij haar zolang in ons midden moch
ten hebben. om alles wat zij voor ons 
betekend heeft en omdat haar sterven 
tegelijk een verlossing voor haar be
tekent ui t het lijden. dat zij vooral in 
haar laatste levensjaar heeft doorge
maakt. 

Gelukkig met vader. met wie zij nog 
hun gouden huwelijksfeest gevierd 
heelt. bracht zijn sterven wel 'n leegte 

voor haar, maar zij sloeg zich daar 
dapper door heen. dank zij het mee
leven van haar kinderen en kleinkinde
ren en haar medebewoners in het 
"Redemptoristenpark' ' in Glanerbrug. 
waar zij nog zoveel mooie jaren heeft 
gekend. 

Maar vooral was zij een geestelijke 
sterke vrouw door haar rotsvast ge
loof. - Voortdurend zocht zij haar 
kracht in het gebed en bijzonder in de 
H. Eucharistie. terwijl zij daarnaast 'n 
grote verering koesterde voor de Moe
der Gods, die zij vaak ging vereren in 
Kevelaer 

Misschien was haar grootste kruis. 
dat 't licht in haar ogen steeds meer 
afnam. totdat zij volledig blind was 
geworden. 

Maar mét haar vertrouwen wij. dat 
Gods ééuwig licht nu over haar zal 
opgaan en Maria haar trouwe dienares 
zal opwachten aan de Hemelpoort. 

Goede moeder, lieve oma: 
RUST IN VREDE ! 

Voor Uw blijken van meeleven zeggen 
wij U hartelijk dank. 


