
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



'n Fijne en dankbare herinnering aan 

MARIA GEERTRU IDA SCHRADER 

echtgenote van 
Antonius Gerardus van Langen 

Zij werd geboren op 27 januari 1921 in 
De Lutte. Na een lang ziekbed is ze heel 
rustig en tevreden gestorven in het Stads
matenziekenhuis te Enschede op 17 januari 
1989. 
Wij hebben afscheid van haar genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de Drie
ëenheidskerk, waarna we haar begeleid 
hebben naar het kerkhof in Oldenzaal. 

Een lieve vrouw, een fijne moeder en een 
hartel ijke oma is van ons heengegaan. Vier 
volle jaren heeft ze moeten tobben met 
haar nieren . Drie maal in de week ging 
ze naar Enschede om er enkele uren aan 
de dialyse te liggen . Heel langzaam ver
loor ze kracht en energie. 
Na het ontvangen van het Sacrament van 
de Zieken zei ze heel gelovig en met 
overgave dat het afgelopen was. 
Zo heeft ze ook in dit leven gestaan : een 
tevreden vrouw, met een grote zorg voor 
haar man , voor Gea en Gerard en de 
twee kleinkinderen Martijn en Vincent. 

Zij was in haar levenshouding iemand, die 
er wilde zijn voor anderen; dat was haar 
gelovig-zijn, gesteund door het wekelijks 
kerkbezoek en haar verering voor Maria. 
De Lourdesreizen waren voor haar l icha
melijk en geestel ijk ontspannend. Ze was 
een goeie praatster, hoewel ze veel in 
haar hart bewaarde, met name de mo
dern isering in de kerk. Ze was ook een 
vrouw, die altijd bezig was. 
Aan dit mooie leven is nu een einde ge
komen. Ongemerkt heeft ze van dit leven 
afscheid genomen. Een week geleden liet 
ze zich nog naar het huis van Gea en 
Gerard rijden , ook wilde ze de wijk nog 
graag één keer zien. 
Voor zo'n leven z ijn we haar dankbaar 
en we weten vanuit ons geloof, dat ze bij 
God is. Ze blijft dicht bij ons; in onze 
herinneringen en onze verhalen over haar, 
ook in ons gebed. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven 
tijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma. 

A. G. van Langen 
Gea en Gerard 

Martijn en Vincent 

Oldenzaal, januari 1989. 


