


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Berendina ten Voorde 
Sinds 17 januari 1956 weduwe van 
Jacobus Koster 

Zij is geboren op 25 maart 1887 te 
Haaksbergen. Na voorzien te zijn van 
het sacrament der zieken is zij op 
haar verjaardag , 25 maart 1978, rustig 
ontslapen. We hebben haar begraven 
op het r.k. kerkhof in- Beckum op 
29 maart 1978. 

Nu moeder en oma is gestorven op Paasza
terdag , nadat we de verrijzenis van Jezus 
Christus mochten vieren, mogen we dankbaar 
en blij afscheid nemen van dit zo rijke leven. 
We weten allen dat ze geen gemakkelijk 
leven heeft gehad . Ze heeft armoede gekend 
en heel veel persoonlijk lijden. Ze heeft de 
zorg voor haar grote gezin ten volle gedra
gen , probeerde met iedereen vrede te hou
den, al vie l dat niet altijd mee. We herinne
ren ons haar bezorgdheid voor iedereen , niet 
alleen voor haar kinderen en kleinkinderen , 
van wie ze de namen en verjaardagen alle
maal wist. Van haar goedheid en zachtheid 
werd wel eens misbruik gemaakt. 

We mogen zeggen dat moeder en oma een 
zeer druk en welbesteed leven heeft gekend . 
Toen haar krachten het begaven, was haar 
enige zorg om thuis te mogen blijven en 
daar te mogen sterven. Tot het laatste mo
ment probeerde ze nog wat werk te doen. 
Toen dat haast niet meer ging, was haar 
enige toeverlaat het kruis van Jezus Chris
tus : ,,Als we het met Hem maar recht hou
den, dan kan je niks gebeuren", was haar 
gezegde op haar laatste ziekbed . We ver
trouwen erop dat ze haar 91ste verjaardag 
verder heeft mogen vieren met haar verrezen 
Heer. Bij Hem zal ze eeuwig mogen leven en 
bij Hem zal ze voor ons blijven zorgen door 
haar voorspraak , opdat wij allen in eenheid 
met elkaar mogen leven, hetgeen steeds haar 
diepste wens en zorg was. 
Moeder en oma, geniet van uw welverdiende 
rust bij uw God. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
ons betoond bij het ziek zijn en na het 
overlijden van moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


