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Ter herinnering aan 

- Gerharda Paulina 
Waanders 
echtgenote van 
G. H. TE LINTELO 

Zij werd geboren Ie Haaksbergen op 6 decem-. 
ber 1900 en overleed te Bentelo op het feest 
van Dr iekoningen, 2 januari 1983. Wij verge
ze lden haar naar haar laatste rustp laats op 
het R.K. Kerkh of te Bentel o op 5 januari 1983. 

Voor uw mede leven tijdens haar ziekte en 
voor uw belangstelling na het over lijden van 
onze lieve moeder en oma zeggen wij u har
telijk dank. 

Moeder laat een grote leemte bij ons achter. 
We zu llen haar erg missen , want ze betekende 
veel voor ieder van ons. Ze had belangstelling 
voor iedereen. Vader stond ze bij in al zijn 
moeilijkheden en die waren zeker niet gering . 
Voor ons kind eren en klei nkinderen wist ze 
altijd een hartelij k woord te vi nden . Ze stond 
altijd k laar en te lde haar e ig en fi jden ni et . 
Want als rh eumapati ënte heeft ze heel wat 
pijnen te verdu ren gehad. 
Tot het laatste moment van haar leven toe 
kende ze iedereen en was ze dankbaar voor 
ieder gebaar van medeleven . 

Moeder was voor alles een vrouw van groot 
geloof. De zondagsvier ing was haar heilig en 
tot ze niet meer kon , nam ze deel aan de 
eucharistieviering en met vee l moe ite ging ze 
dan tot voor in de kerk. En wat heeft ze niet 
een brieven geschreven aan haar zoo n in 
Braz ili ë. 

Wij all en, vader, kinderen en kl ei nkind ere n, 
zien in haar iets van die lichtende ster van 
het Dr iekoningenfeest , d ie de weg wijst naar 
Jezus Christus en we weten zeker dat zij ons 
is voorgegaan in de eeuwige vreugde van het 
Vaderhu is. 


