


In de stilte van de nacht, op 
2 oktober 1991, overleed mijn lieve 

onvergetelijke echtgenote 

ENGELINA GRADA VOS 
gehuwd met Jozef Hendrikus 

Johannes Knippers. 

Zij werd geboren op 30 juli 1902 te 
Losser. Na de Eucharistieviering op 
5 oktober 1991 hebben wij haar op 

het kerkhof van de H.Maria Geboorce 
Parochie te Losser ter ruste gelegd. 

t 
Zij was een sociaalvoelend en lieve 

vrouw met 'n warm hart en zij cijferde 
zich zelf weg voor de medemens. 
Ook was zij in het onderwijs een 

geziene juffrouw. In de verschillende 
kiassen, waar ze les gaf aan de kin
deren, deed ze haar best, hun kennis 
bij te brengen. 
Ze had 'n sterk geloof en 'n grote 

devotie tot Maria. 
Wie zou niet treuren bij het verlies 

van zo'n echtgenote. 
Niettemin zijn wij God dankbaar, 
haar zoveel jaren in ons midden 
gehad te hebben. Altijd was ze goed 
en vol liefde voor iedereen, die met 

haar in aanraking kwam. Nooit was 
haar iets teveel; dankbaarheid vroeg 
ze niet. 

In alle rust is zij ingeslapen en in 
onze herinnering zal zij blijven voort
leven; in die zin heeft de dood haar 
niet van ons weggenomen. 

Vol vertrouwen leggen wij haar in de 
Handen van de Heer. 

Allen die haar gekend hebben, zul
len haar thans missen als 'n dagelijk
se getuigenis van echt Christelîjk 
leven. 

Laten wij dus niet bedroefd zijn, 
zoals die, die zonder hoop zijn. 

Bidden wij voor elkaar, opdat wij 
elkaar eens mogen terugzien bij 
de Heer. 

Dierbare echtgenote, wij zullen je 
nooit vergeten in onze gebeden; in 
het volle vertrouwen dat wij nu in de 
hemel een goede voorspreekster 
hebben. - Zij moge rusten in vrede! 

Voor uw medeleven bij haar uitvaart 
en begrafenis zijn wij U zeer dank
baar. U was 'n echte steun voor ons. 

FAMILIE KNIPPERS. 




