
Ter dankbare herinnering aan 
W ILLEMIN A SARIS 

weduwe van 
Herman Oude Wolbers 

Zij werd geboren te Olst 16 maart 1883. 
Gesterkt door het Sacrament van de 
ziekenzalving, ontsliep zij rustig in de 
Heer in het R.K. verpleeghuis te Dene
kamp op de hoge leeftijd van bijna 99 
jaar op 10 februari 1982. Haar lichaam 
werd aan de schoot van de aarde toe
vertrouwd op 15 febr. 1982 op de R.K. 
begraafplaats te Denekamp, waar het 

wacht op de verrijzenis. 
De kinderen zullen in hun herinnering 
het beeld meedragen van een moeder, 
die zich volledig en totaal Inzette voor 
haar gezin. In een tijd, die geen sociale 
voorzieningen kende, wist zij haar groot 
gezin met niet aflatende zorg te omrin
gen. Wat heeft zij 1niet hard gewerkt, 
tot in de late avonduren, voor haar man 
en kinderen. Op haar zijn, toepasselijk de 
woorden uit het boek der Spreuken: 
"Een sterke vrouw, wie zal haar vinden ! 
Haar waarde is iets, dat komt uit verre 
en vreemde landen". 
Met haar gaat van ons heen een diepge
lovige christenvrouw uit een vroegere 

generatie, die in haar levensdagen trouw 
bleef aan haar huwelijk en gezin, trouw 
aan haar God, met wie zij zich verbon
den wist, trouw aan de kerk. In haar 
hoge ouderdom bleef het menselijk leed 
haar niet gespaard. Zij kon haast niet 
meer zien en verlangde er naar om naar 
God te gaan. Daar in de hemel zal zij, 
zoals eens hier op aarde, blijven zorgen 
voor haar kinderen en haar kleinkinde
ren. Want wij mogen vertrouwen, dat 
God deze vrome vrouw thans geroepen 
heeft tot de lichtende heerlijkheid van de 
Godsaanschcuwing. En zij blijft ons de 
weg wijzen, die wij moeten gaan, opdat 
ons gezin eens met haar verenigd moge 
worden in God's heerlijkheid. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 
En het eeuwige Licht verlichte haar. 

Voor Uw deelneming ondervonden tij 
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze beminde moeder, behuwdmoeder, 
groot- en ove.ngrootmeoder betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

Familie Oude Wolbers 

Denekamp, februari 1982. 
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