
In dankbare herinnering aan 

THEODORA JOHANNA VAN WENGEL 

Geboren op 18 december 1900 te 
Encchede. oveMeed zij na 'n langdu
rige ziekte. op 30 maart 1982 in het 

verpleeghuis 't Kleyne Vaert te 
Enschede. We hebben afscheid van 

haar genomen in 'n Eucharistieviering 
in de parochiekerk van Maria van 

Altijddurende Bijstand op 2 april d.o.v. 
waarna crematie te Usselo. 

Zij was een echt gelovige vrouw en 
vanuit dat geloof leefde zij . 

Haar leven werd echter in sterke 
mate bepaald door haar zwakke ge
zondheid en door haar ziekte vooral in 
haar laatste levensjaren. - Daardoor 
was zij vaak niet in staat de dingen te 
doen die zij graag wilde doen en heeft 
haar leven niet gebracht wat zij er 
zich misschien van had voorgesteld. 

Maar is 't leven van een mens min
der waardevol. wanneer het niet be
antwoordt aan onze waarden en wen
sen? Zij was dankbaar voor de goede 
zorgen waarmee mensen haar ?mring
den. eerst in het D. Ariênstehu1s en 
de laatste 4 jaren in het verpleegte-
huis 't Kleyne Vaert. . 
Ze kon genieten van héél k leine atten
ties. een familiebezoek. een bos bloe
men. of zomaar een woord. 'n vriende
lijk gebaar of een luisterend oor van 
één van de verzorgenden van de 
afdeling. 

Wij houden haar in herinnering als 
een goed mens en wij zijn dankbaar 
voor alles wat zij voor de mensen ge· 
daan én betekend heeft. 

Daarom vertrouwen wij haar biddend 
toe aan de Heer van alle leven: 
" Goede God. moge zij. die U zo trouw 
heeft willen dienen. nu opgenomen 
zijn in de vreugdevolle zekerheid van 
Uw hemelse Woning." 

Graag willen wij hen. die in de laatste 
Jaren veel voor mijn zuster en onze 
tante betekend hebben en allen die 
meegeleefd hebben b,j haar afscheid 
van dit leven. van harte bedanken. 

Familie van Wengel 




