
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Ter gedachten is aan 

Ephemia Maria Gezina Wiltendorp 

Op 18 februari 1931 werd ze te Klazienaveen 
geboren. Als oudste uit een groot gezin ont
wi,kkelde zich bij haar een zorgzaamheid, 'n 
r11e dt verantwoordelijkrhe id voor haar broer en 
zusters. Thu+s was een goede en ste rke fa
milieba-nd. In 1953 huwde ze met Petrus Cor
nelis van de Capelle. 
Uit deze gemeenschap werden 4 kinderen ge
boren. Ze was een ijver ige vrouw en een 
zorgzame moeder. Ze was de sp i,J van haar 
gei,in en wist ook hier door haar l iefde en 
zorg haar hu is te maken tot een thuis. 
Vanuit de hechte fam ilieband van haar gezin 
ging ze haar weg door 't leven, door dat te 
doen wat 't leven van al le dag vorderde. 
Ze heeft zeker ook zorgen gekend , maar haar 
opgerurimd , blij karakter w ist ook over de 
grenzen van haar gez in heen een kracht, een 
steu n te zi jn voor ve len. Voor ieder stond 
haar huis al-tijd open. 
Zij was een vrouw met een grote werkelij k
heidszin . Ze hield van de natuur en genoot 
daarvan. Ook voor de zaak leefde ze, was er 
een steun. 
Terwijl ze met haar man nog zoveel plannen 
had, werd ze plotseling op 7 december 1985 
weer door een hartinfarct getroffen en over
leed dientengevolge. We zijn verbijsterd, be
droefd, hebben geen woorden, want ze was 
nog zo jong. 

Het is moeirlijk dit te aanvaarden, ofschoon 
we weten dat het einde van el,k leven de 
dood is en de Heer komt op een uur, waarop 
ie het niet verwacht. 
Ons troost en dat houden we vas• in onze 
heri nnerin g ; ze heeft niet voor zichzel f ge
leefd en heeft door haar eenvoud ig leven 
ons de weg gewezen, hoe wij verder i·n liefde 
en vrede onze weg door 't leven moeten 
gaan . 
Wij vertrouwen haar stoffelijk ichaam, na een 
Eucharistieviering ten afsch aan de aar
de, waaruit ze eens genomel'l werd, toe op 
12 december 1985, te Erica. Daar zal ze rus
ten tot op de dag van de Heer. 

Barm hartige God , wij bidden U voor Ephe
mia Maria Gezi na Wittendorp dat Gij barm
hartig zult zijn voor haar , die niet meer mee
•trekt in onze pelg.rimstocht. 
Neem haar op in Uw eeuwige vreugde. 

Voor uw medeleven in deze voor ons 
zo droeve dagen danken oprecht har
telijk 

P. C. van de Capelle 
en kinderen. 


