
Vrede voor onze moeder en oma 

Friederika Wülker 
weduwe van 

Hermannus Johannes Werger. 
Zij is 23 september 1900 te Ochtrup 
(BRD) geboren . Gesterkt door de zal 
ving der zieken overleed zij te losser 
op 8 april 1986. Wij legden haar op 
11 april 1986 bij haar man te ruste op 
het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Het leven van onze moeder en oma 
heeft heel lang mogen zijn. Dat was 
fijn voor haar en voor ons. 
Samen met haar man - die ruim twin · 
tig jaar geleden haar is voorgegaan_ · 
besteedde zij grote zorg aan haar kin· 
deren door haar goede raad en door 
haar voorbeeld . 
Haar levensinstelling was : eerst de 
andere dan ik. Voor eenieder, kinderen 
en kleinkinderen en zovele andere men · 
sen, die bij haar kwamen, had zij een 
levendige belangstelling, 'n goed woord 
en altijd moest zij iets geven. 
Voor haar zelf had zij niet zoveel no
dig. Wel wilde zij er graag goedver
zorgd uitzien en bezig zijn in haar tuin 
en genieten van de natuur. 

Zo had zij thuis dank zij kinderen en 
kleinkinderen en zovele anderen een 
mooie oude dag totdat haar gezond 
heidstoestand zodanig werd, dat des
kundige verpleging nodig was dat al· 
leen maar in het verpleeghuis gegeven 
kon worden. Met liefde en toewijding 
is zij daar verpleegd en omringd en 
bijgestaan door haar kinderen gestor
ven. 
Wij zullen onze moeder en oma missen. 
Een fijne herinnering aan haar mogen 
wij blijven meedragen in ons leven. 
Wij bidden dat zij die zoveel heeft ge· 
geven, nu zelf van God mag ontvangen 
het loon naar werken in Gods heerlijk
heid. 
Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve zorgzame moeder en 
oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




