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Dankbare herinnering aan 

MARIA TECLA WESSELS 

Geboren 12 december 1903 te Barger-Oos
terveld huwde zij op 29 oktober 1938 met 
Petrus Johannes Geraets. 
Als kind van 12 jaar moest ze bij anderen 
gaan werken. Ze was daar voor een jaar 
uitbesteed en b-innen die tijd mocht je niet 
meer naar huis. 
Deze strengheid van opvoeding tekende 
haar leven . Ze was een dierbare vrome 
en zorgzame moeder, die voor zichzelf 
en de haren streng was, maar ook zeer 
rechtvaardig . 
Er zal in haar jonge jaren op haar ge
mopperd zijn, want •haar aard, was moppe
rig, wat eigenlijk niet bij haar paste. 
ze was blij en vrolijk bij alle ernst. Ruzie 
maakte ze nooit, kon onvrede niet uit
staan; bij haar paste ge•e n onrust, neen ze 
had het vermogen bij woorden, rust en 
vrede te scheppen . Ze was een moeder, 
een schoonmoeder , een oma, echt om van 
te houden. Ze was gek met haar kleinkin
deren en werden door 1ha•a r verwend. 
Trouwens voor elk stond ze klaar. Bij Te
cla kon ieder terecht. Ze was daar waar 
ze meende dat ze nodig was. Jaren van 
zware zorg heeft ze ook gekend, van echt 
verdriet, maar ze wist er steeds weer bo
ven op te komen en wi•st dan ook weer blij 
te zijn met de blijden. Hield van een lach. 

Een diep gelovige vrouw, maar geen dwe
per. Ze bleef daarbij met .beide benen op 
de grond. Van de Eendrach1straat weg te 
moeten - het ging alleen en mocht alleen 
niet meer - is ,haar anderhalf jaar geleden 
-erg zwaar gevallen. Maar na een half jaar 
wennen, omschakelen, was ze ook daar 
weer blij en werd oud met haar leeftijdge
noten. Gaandeweg verloor ze aan lichaams
kracht en totaal op, maar helder van geest 
ontving ze het Sarament van de Zieken . 
Ze •had er vrede mee. Zo ontsliep ze dan 
,in al-Ie vrede op 15 december 1989 te Em
men . Na een Eucharistieviering ten afscheid 
hebbén we op 20 december d.a.v. haar 
stoffelijk I ic-haam aan de aarde van het 
R.K. kerk1hof te Erica toevertrouwd, waar 
het rust tot op de dag van de Heer. 
We zullen haar missen maar gunnen haar 
nu ook de vrede, terwijl we dankbaar zijn 
dat we ·haa-r als moeder, schoonmoeder, 
oma mochten hebben . Ze blijft voortleven 
in de herinnering •van ons. ja van de velen 
die haar hebben gekend. 
Heer God, geef Maria Tecla, die tijdens 
haar leven aan U ,geloofd .heeft , op U hoop
te, te leven in Uw nabijheid. Want voor 
zichzelf heeft ze niet ,geleefd . In leven 
behoorde ze U toe. 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
droeve dagen danken 

Henk en Li es 
Angela en Jan 
De kle inkinderen 


