
In de vrede van Christus Is van ons heengegaan 

MARIA HENDRIKA TEGGELER 

echtgenote va n 

HENDRIKUS CORNELIS MARIA DAMER 

Zij werd geboren te Losser, 9 oktober 1900 
en overleed te Oldenzaal, voorzien van het 
H. Sacrament van de zieken op 14 juni 1974. 
Haar lichaam hebben wc te rnste gelegd op 
het r.k. kerkhof van Oldenzaal op 18 juni 1974. 

Bijna 45 jaar lang was zij voor mij een goede 
vrouw. Voor haar kinderen en kleinkinderen 
was zij een moeder vol zorg bij grote en klei
ne wederwaardigheden. Zij was één en al voor 
haar gezin en het vaste middelpunt van haar 
familie. Graag zag zij haar kinderen dan ook 
om zich heen, al was het maar voor een ogen
blik. Waar de ander altijd eerst kwam in haar 
leven en zij van nature zwaartillend was. leef
de zij zeker niet steeds licht. Maar levend uit 
een geloof v-a,, goed gehalte en gesteund door 
een grore verering voor de 1-1 . Antonius, vond 
zij stt>rds het juiste evenwicht en is zij vol 
trouw en toewijding haar le"ensweg gegaan. 
Een ziekte die zij al jaren bijzich droeg. open
baarde zich het laatste half jaar zeer sterk en 
bezorgde haar veel pijn. Zelf voelde zij de 
ernst van de situatie en daarom wilde 211 ver
moede lijk ook wel graag thuis haar laatste le
vensdagen doorbrengen. Dit lieeft . niet meer 
mogen zijn, maaa r waarschijn lijk heeft God 
haar op deze manier ve.el . lijden bespaard. 

Vadêr in de Hemel. wij danken U, om wat U 
ons in moeder gegeven hebt. Laat n iets van 
al· wat zij voor ons betekend heeft verloren 
gaan en neem haar op in het Rijk van Uw 
Zoon ]t'zus Christus, waar wij allen eens onze 
bestemming hopen te vinden. 

Heil ige Antonius van Padua. wees haar voor
spraak bij God, om haar grote vertrouwen in U. 

Voor Uw blijken van deelneming, welke wij 
mochten ontvangen bij het overlijden van mjjn 
goede vrouw, onze zorgzame moeder en oma, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Fami lie Damer 

Oldenzaal, juni 1974. 




