
Herinnering aan 

JOHANNA MARIA TEN VERGERT 

weduwe van Albertus Hendrikus 
Alfonsius Tonis 

Zij werd geboren te Lonneker op 
22 mei 1910. - Voorzien van het 

Sacrament der zieken is zij 14 juni 
1980 in Enschede overleden. - Na de 
Uitvaartmis in de Maria-kerk hebben 

wij haar op 19 juni d.o.v. begraven 
op het kerkhof Gronausestraat te 

Enschede. 

Met het heengaan van moeder is 'n 
gevoelige leegte gevallen: 'n huis van 
gezellig samenkomen, de haast dage
lijkse blijken van meeleven en de be
zorgdheid. zullen worden gemist. 

Sinds vader is gestorven voelde zij 
zich steeds eenzamer worden, ze had 
zo graag mensen om haar heen; door 
haar ziekte werd zij steeds meer aan 
huis gebonden, gedwongen, want op 
bezoek gaan bij familie en de goede 
kennissen was het liefste wat ze deed. 

Allemaal menselijke dingen die haar 
het leven hoe langer hoe moeilijker 
maakten, zo zelfs, dat zij bang werd: 
bang in huis. bang voor de toekomst, 
bang voor de dood. 

Wij mogen vertrouwen dat zij, die 
als een diep gelovige vrouw. heel d' r 
leven zich gegeven heeft voor hen met 
wie zij verbonden was: haar ouders, 
haar man. haar kinderen en hun ge
zinnen. nu mag vernemen van de Heer 
van alle leven : ,.goede en ge:rouwe 
dienares, ga binnen in de vreugde 
van uw Heer." 

Aan wat moeder ons dikwijls heeft 
gevraagd : voor haar te bidden. willen 
wij graag voldoen. 
"Goede God. door onze ouders hebt 
Gij ons 't leven gegeven en ons doen 
groeien in U, die alles nieuw maakt. 
Geef dat hun leven niet vergeefs is 
geweest. maar voortleeft in ons en bij 
U. - Dat vragen wij U door Christus 
onze Heer. Amen. 

O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, 
wees haar voorspraak. 

Voor Uw blijken van medeleven. be
toond tijdens de ziekte en na 't over
lijden van onze zorgzame moeder en 
oma, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

De kinderen 




