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Een dankbare he"nnenng aan 

MARIA TER SCHEGGET 
weduwe van JOHANNES ENSINK 

Zij werd geboren 21 februorl 1904 te Oulsburg
Beeck (Old.). Gesterkt door het sacrament der 
ziekenzalving is zij in de vrede van de Heer 
gestorven op 13 september 1981 te Bornerbroek 
Op 17 september d.o.v 1s zij begraven bij haar 

man op het kerkhof van Bornerbroek. 

Nog VrlJ onverwacht kwam er een einde aan 
haar leven Een leven dat gekenmerkt werd 
door een vruchtbaar en zorgzaam bestaan. ZiJ 
mocht 14 kinderen ter wereld brengen. Helaas 
moest ZiJ er drie vroegtijdig verliezen. Dat is 
haar altlJd b~ gebleven en heeh zij gevoeld 1n 
de stilte van haar hart 
Zorgzaam ook omdat het niet semakkeliJk •S om 
deze kinderen op te voeden en groot te bren
qen in de geest van oprecht geloof en liefde 
voor de Heer en zijn kerk In die taak is zij 
wel geslaagd. Uit haar vele verhalen, die ziJ 
zo vlot en vloeiend kon verte llen, bleek we l dat 
zij achteraf dankbaar was voor dat leven. Met 
veel voldoening zag ziJ daar op terug. 
Gelukkig heeft zij nog vele jaren mogen wonen 
on het Theresoahuos, waar Zij haar kinderen vrij 
kon ontvangen Al heel vroeg 1n de morgen 

stond er de haer welbekende koffiekan te prut
telen! Voor de v•sote ZiJ hield van gezelschap 
en een lekker kopie koffie. Geheel naar haar 
wens is ZiJ plotseling weggerukt uit dot leven 
ZiJ verlangde naar het einde. Zij was er toe 
bereid. 

Moeder van God, Gij hebt Gods Woord ont 
vangen, dat van eeuwighe id bestaat. Hef nu uw 
handen tot Hem op en bid als moeder voor 
haar die onze moeder en oma geweest is 
God geve haar de vreugde. die geen einde 
heeh, tezamen met de heiligen en met u hei
lige moeder van God 

Voor uw bllJk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggPn wij u 
onze oprechte dank 

Kinderen en kleinkinderen 

Bornerbroek, september t981 


