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Dankbare herinnering aan 

HENDRIKA GERHARDA TEN VREGELAAR. 

Zij werd geboren te Haoksbe,rgen, 28 februari 
1910. Zij is gelukkig gehuwd geweest met 
Hermanus Gerardus ten Vregelaar, die zij door 
een noodlottig ongeval ruim zes jaar ge·leden 
plotseling moest afstaan. 

Na een lange en zware ziekte is zij overleden, 
gesterkt door de Sacramenten der Kerk, in 
he-t Ziekenhuis "Stadsma,ten " te Enschede, 
17 december 1977. 

Misschien is voor moeder de daad toch nag 
onverwacht gekomen, ze heeft er lang tegen
aan gekeken, maar ze gaf zich nog niet 
zo gemakkelijk gewonnen, ze had wellicht nog 
hoop, dat een vurige wens in vervulling mocht 
gaan. Toch is dit heengaan voor haar een 
verlos,s•ing uit een slepende ziekte, waarmee ze 
jaren lang heeft gesukkeld. Nu hopen wij voor 
haar en we bidden, dat ze me·t haar man weer 
mag verenigd zijn, die hoor zo dierbaar was en 
met wie ze zo goed haar zorgen kon delen. 

Het leven heeft haar niet gespaard, maar ook 
zichzelf heeft zij niet gespoord, maar met hoor 
sterke wilskracht heeft ze zich door het leven 
met al zijn moeilijkheden en zorgen voor gezin 
en bedrijf heengeslagen. 

Ze vond het fijn als zij thuis of in het zieken
huis de H. Communie kon ontvangen, dat gaf 
haar altijd weer kracht : te weten ook. dat er 
Eén is die je niet in de steek laat. 

Ze had graag in Rietmolen, in haar ouderlijk 
huis blijven wonen, maar dat heeft nie,t zo 
mogen zijn. Wij zijn dankbaar dat wij hoor nu , 
na een welbesteed leven, magen te ruste leggen 
naast ha-ar man, biddend, dat zij nu die rust 
mag vinder,, die ze in haar leven zo weinig 
heelt genoten. 

Wij hebben haar licha,om toevertrouwd aan 
de aarde op het Parochiekerkhof te Rietmolen, 
20 december 1977. 

Voor uw deelneming ons betoond bij 
de ziekte en het overlijden van onze 
goede moeder en grootmoeder danken 
wij U hartelijk. 

KINDEREN 
en KLEINKINDEREN 

HAAKSBERGEN, december 1977. 


