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ONZE LIEVE VROUW 

VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

BID VOOR HEN 



t 
W il in uw gebed gedenken 

Geertruida Maria Zanderink 
echtgenote van Gerhard Johan Sogtoen 

Zij werd geboren op 19 april 1912 te De Lutte en 
overleed p lotse ling, nog gesterkt door het Sacra
ment van de Ziekenzalving , in het r . k. ziekenhuis 

te Hengelo (0) op 6 maart 1977. Zij werd 
begraven op het parochiële kerkhof te 

Deurningen op 10 maart 1977. 

Zij was zich de broosheid van het menselijk leven 
voortdurend bewust; niet alleen omdat zij een zeer 
ernstige operatie had ondergaan, die haar van de 
rand van dit aardse bestaan had teruggebracht bij 
haar man en kinderen, maar vooral omdat zij ge
loofde in het woord van St. Paulus: ,, ... de tijd 
is kort geworden . . de we reld die wij zien, gaat 
voo rbij ." (1 Kor. 7, 29.31). 
Door haar groot geloof is zij niet tot moede loos
heid verva ll en, maar integendeel gerijpt in voort
durend gebed en in blijvende zorg voor haar man, 
haar kinderen en kleinkinderen . A ltijd nam zij 
haar toevlucht tot Maria, aan wie zij ook allen die 
haar dierbaar waren, al hun li ef en leed, toever
trouwde. De dood heeft haar niet ve rrast: zij is 
gehee l voorbereid en met overgave gestorven. 
Als gelov ige vrouw en moeder heeft zij bij al haar 
goedheid en li efde ons vóór alles gegeven en 
nagelaten: de gelovige beschouwing van dit leven, 
dat weliswaar beperkt is , maar ook "een leven 
van hoop door de opstand ing van Jezus Christus 
uit de dood. " (1 Petr. 1,3) - en daarom ook zo 
rijk. 

Zo willen wij voor en met haar bidden: Onze Lieve 
Vrouw, Moeder van Altijddurende Bijstand , toon 
ons, na deze ba lli ngschap, Jezus, de gezegende 
Vrucht van Uw schoot. 
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