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Ter dankbare herinnering aan 

Josephina Johanna Sueters 
echtgenote van 

Herman Antonius Wibler 

Zij werd in Losser geboren op 19 februari 
1899. Na een zeer arbeidzaam leven over
leed zij op 23 oktober 1979 plotseling in 
het Prinses Irene ziekenhuis in Alme lo. 
Na een plechtige uitvaartdienst hebben 
we op 27 oktober 1979 haar lichaam te 
rusten gelegd op het r. k. kerkhof in 
Albergen. Daar wacht het nu op de op
standing met de verrezen Heer. 

Plotseling en totaa l onverwacht is zij van ons 
heengegaan, juist op het moment dat ze zich 
beter voelde dan de laatste tijd. Want ze was 
vaak intens moe en tot weinig in staat. Het 
allerliefste was ze thuis in haar eigen vertrouw• 
de omgeving, bij haar man met wie ze meer 
dan 55 jaar getrouwd was en van wie ze zoveel 
hie ld; bij haar kinderen die zo graag op bezoek 
kwamen bij haar; bij haar vriendin Mini in 
Hengelo die zoveel voor haar betekende. Ze 
hield er niet van voortdurend bij andere mensen 
op bezoek te gaan, rr.aar ze vond het een feest 

als haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-

kinderen bij haar op bezoek kwamen. Ze was 
een zeer godsd ienstige vrouw en moeder, die 
haar kinderen voorging in gebed en godsdienst
iin . Ze had een bijzondere verering tot moeder 
Mar ia in wie ze haar vertrouwen stelde. Altijd 
stelde ze belang in de zaken van haar man en 
waar ze maar kon was ze hem behulpzaam. 
Nu is zij plotseling van ons heengegaan naar 
haar God en Vader aan Wie ze haar leven had 
toegewijd. Moge zij rusten in vrede en genieten 
van de eeuwige heerlijkheid. 

Voor uw oprechte blijken van medeleven tijdens 
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve 
vrouw en onze dierbare moeder en oma zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Albergen, oktober 1979 
Ph. Robbenstraat 6 

H. A. WIB IER 
Kinderen 
en kleinkinderen 


