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Ter dankbare herinnering aan 

ANNA MARGARETHA SCHROER 
sinds 14 december 1976 weduwe van 

Gerardus Bernardus Wendker. 

Zij werd geboren op 14 mei 1912 te Nw.
Schoonebeek, waar zij op 25 februari 1978 
overleed, na gesterkt te zijn met het 
Sakrament der zieken. Op 2 maart d.a.v. 
werd zij begraven op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

God weet beter wat goed voor ons is dan 
wij. In dat geloof ging moeder ons voor. 
Graag was zij langer bij ons gebleven, 
maar toen zij wist dat het einde onver
mijdelijk was, werd zij voor ons een voor
beeld van rust en overgave aan Gods 
leiding. Op eigen verzoek ontving zij vo! 
geloof het Sakrament der zieken en de 
H. Kommunie - omringd door haar kinde
ren - tijdens een Eucharistieviering thu is. 
,,Wat voel ik me nu blij ", zei ze na afloop. 

Moeder stierf ruim een jaar na het over
lijden van vader. Sinds die tijd heeft zij 
gesukkeld met haar gezondheid. Een 
operatie mocht niet baten. Zij leed In 
stilte, en wi lde daarbij haar kinderen en 
anderen niet tot last zijn . Wij zullen ons 
haar blijven herinneren als een lieve moe-

der en oma die haar kir.deren en klein
dochter wilde voorgaan en bezorgd was 
om hun geluk. Op de tweede verjaardag 
van haar kleindochter, waar zij zoveel van 
hield, ging zij rustig van ons heen tijdens 
de gebeden der stervenden, in diep geloof 
dat zij in Gods hand was en bleef. 

Moeder, wij hielden heel veel van u en 
v inden dat wij - menselijkerwijs gespro
ken - te vroeg afscheid van u hebben 
moeten nemen. Wij danken u voor alles 
wat u voor ons deed . Uw nagedachtenis 
en die van vader houden wij in ere. 

Lieve kinderen en kleinkind, bedankt voor 
alles wat jullie voor mij betekenden en 
deden. Dank voor jullie goede zorgen 
voor mij. Moge mijn en jullie goede God 
jullie daarvoor belonen . Zet voort wat 
vader en ik jullie voorhielden. Tot ziens 
in het geluk dat eeuwig duurt. 

Hartelijk dank voor uw meeleven en ge
bed. 

Fam . W endker. 

Nw.-Schoonebeek, maart 1978 


