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"Haar moed en wi lskracht zal ons tot 
voorbeeld zijn" 

Diep bedroefd, maar met een dankbaar hart, 
moeten wij afscheid nemen van onze lieve, 
zorgzame moeder en oma. 

Î 
Maria Geertruida 

- Wilderink: 
sinds 25 april j.l. weduwe van 
Herman Wildenborg 

Zij werd geboren op 20 december 1921 te 
Haaksbergen . 
Na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken is zij rustig ingeslapen op 21 november 
1993 in het ziekenhuis te Enschede. 
Wij hebben afscheid genomen met een 
Eucharistieviering op 25 november in de Pan
cratiuskerk te Haaksbergen. 

Dat wij slechts 7 maanden na het overlijden 
van haar man , onze vader en opa afscheid 
van haar moesten nemen, had niemand ver
wacht . 

Moeder was gelovig , tot het einde van haar 
leven hield ze zich hieraan vast. 
Moeder is een sterke vrouw geweest, ze moest 
vaak al leen staan voor de opvoeding van haar 
kinderen, omdat haar man door zijn beroep 
veel van huis was. 

Haar gastvrijheid bezorgde haar veel vrienden 
en bekenden die graag bij haar op bezoek 
kwamen . 
Zorgen en verdriet heeft moeder ook gekend . 
Verdriet om het verlies van haar zoon Henny 
en haar man . 
Gelukkig heeft zij volop kunnen genieten van 
hnar kinderen en kleinkinderen, met een war
me belangstelling volgde zij hun ontwikkeling_ 
Zij was een lieve moeder en oma die haar 
kinderen en kleinkinderen graag om zich neen 
had. 

De familieband was hecht, doch na de zware 
operatie van moeder, waarbij vader dag en 
nacht voor haar klaarstond, kwamen we nog 
dichter bij elkaar. 
Moeders levenskracht heeft tot het einde toe 
indruk op ons gemaakt. 
Wij hopen dat moeder weer bij vader en 
Henny is en dat wij samen de kracht vinden 
om verder te gaan . 

Wij danken u voor uw belangstelling en uw 
medeleven tijdens de ziekte en bij het over
lijden van onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


