
Bij U, mijn God, mijn hoogste goed, 
bij U ben ik geborgen. (Ps. 73) 

Aleida Euphemia Tijscholte 
echtgenote van 

GERARDUS HENDRICUS RUl:L 

werd geboren in Lattrop (gem. Denekamp) 
I september 1919. Na een langdurige ziekte 
overleed 1ij, gesterkt door het Sacrament 
van de zieken, op 20 april 1982 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. 
Bij haar uitvaart 23 april in haar parochie
kerk te Lattrop hebben wij God dank ge
bracht voor haar leven te midden van ons 
en haar aanbevolen in Gods liefdevolle 
barmhartigheid Haar lichaam is te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof te Lattrop. 

Al te vroeg is onze goede vrouw en lieve 
moeder van ons heengeyaan. In deze dagen 
gaat heel haar leven weer aan ons voorbij: 
de trouw en liefdevolle zorg. die wij van 
haar in ons leven mochten ontvangen • 
de zorgen en het lijden. die zij de laatste 
jaren heeft ondervonden. 

Zij was een diep gelovige vrouw. Vol zorg 
was zij voor haar man en kinderen. Meer 
dan dertig jaren leefde zij gelukkig te mid
den van haar groot gezin. Hard heeft zij 
gewerkt, maar de laatste jaren kon ze niet 
me11r. 

Nu is moeder gestorven. Zij is verlost uit 
haar lijden en de Heer. die als eerste door 
de dood tot de verrijzenis van eeuwig Ie· 
ven ons is voorgegaan. zal haar zeker. op
genomen hebben in het Huis van de Vader. 
Voor haar zal het nu voor altijd Pasen zijn. 
Dierbare vrouw en lieve moeder. we zullen 
je nooit vergeten en we blijven met elkaar 
verbonden door onze onderlinge liefde .. 

Mogen onze gebeden haar blijven verge
zellen. 

Voor uw blijken van medeleven. die u hebt 
betoond tijdens haar ziekte en na het 
overlijden van moeder en oma. betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

G H. Ruël 
Kinderen en kleinkinderen 

Lattrop. april 1982 
Binnenbroekweg 4 




