
+ 



t 
Gedenk in uw gebeden 

MARIA MARGARETHA WöSTEN 

Zij werd 1 februari 1913 te Barger-Compas
cuum geboren. Na voorzien te zijn van het 
sacrament der zieken stierf zij op 24 decem
ber 1975. Na een plechtige uitvaartdienst in 
de kerk van de H. Paulus te Emmen, hebben 
wij op 27 december 1975 haar lichaam aan 
de aarde toevertrouwd op het R.K. kerkhof 
te Barger-Oosterveld. 

De dierbare overledene wist dat zij een ziek
te had die haar in korte tijd naar de grens 
van leven en dood zou brengen. Voor veel 
mensen is dit een beangstigende ontdek
king, want ondanks het geloof blijft de over
gang naar het andere leven vervuld van 
onzekerheid en een niet-weten. 
Van deze vrees en onzekerheid is bij Greet 
niets te bespeuren geweest. Haar enige zorg 
was, dat de nabestaanden een stukje meer 
eenzaamheid zouden krijgen. Tot het einde 
ging haar zorg en belangstelling uit naar 
degenen die haar dierbaar waren. Met haar 
eigen toestand had zij volledig vrede: zij 
wist zich in de handen van God. Ook het 
lichamelijk lijden dat zij heeft moeten ver
duren heeft dit geloof niet kunnen doen 
wankelen: geduldig aanvaardde zij de soms 
hevi1,1e pijn. In haar. leven en_ sterven heeft zij 
getuigd van een b11zonder diep geloof, en is 
daardoor voor ons een voorbeeld geweest. 
Daags voor Kerstmis gaf zij in volledige 
overgave haar leven aan de Schepper terug. 
Haar Kerstfeest is het feest van de eeuwige 
vrede geworden. 

Wij bidden U, goede God, dat er niets van 
dit mensenleven verloren zal gaan; dat wat 
zij geleefd en gedaan heeft ten goede zal 
komen aan deze wereld; dat alwat haar heilig 
was geëerbiedigd mag worden door ons die 
achterblijven; dat alles waardoor zij zo groot 
geweest is tot ons mag blijven spreken, juist 
nu zij gestorven is. Dat zij, bevrijd van pijn 
en verdriet, mag rusten in Uw eeuwige vrede. 
Amen. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van 
Greet, danken wij u oprecht. 

Fam. Wösten 


