
BRAI'KH<S TE N 

Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 



Moge deze herinnering U doen 
bidden voor 

JOHANNA WILHELMINA ALTEMOHL 
echtgenote van 

JOHANNES TEN TIJE. 

geboren te Enschede 15 februari 1908. 
die, na de Ziekenzalving te hebben 

ontvangen, op 7 juni 1983 in het zie<
kenhuis ,.De Stadsmaten" in Enschede 
zacht en kalm in de Heer is overleden. 
Op vrijdag 10 juni hebben wij in een 

uitvaartdienst in de Ariënsgedach
teniskerk afscheid van haar genomen 
waarna de crematie volgde in Usselo. 

Moeder was een goed en lief mens. 
Na amper énkele weken ziek-zijn is ze 
stil en rustig gestorven. 
Nu is zij binnengegaan in het huis van 
de Vader. waar ruimte is voor velen. 
Het is tevens de beloning van de Goe
de God voor haar welbesteed leven. 
Echtgenote en moeder met een niet
aflatende zorg voor haar gezin. 
Telkens worden wij mensen getroffen 
als iemand uit ons midden, met wie 
wij dagelijks omgingen. wordt wegge
nomen. maar wij zijn tot in het diepst 
van ons hart geraakt als het gaat om 
onze eigen moeder. 

Met een liefdevolle zorg. en goedheid 
heeft zij haar man en vader der kinde
ren dag in dag uit op 'n voortreffeiijke 
wijze verzorgd en daarvoor moeten wij 
haar wel heel bijzonder danken. 
Wij, die achterblijven, zullen aan haar 
denken als een lieve vrouw en moeder 
vol hartelijke zorg. dankbaarheid en 
liefde voor haar gezin en voor allen, 
die haar hebben ontmoet. 
Wij zullen haar noemen bij ons gebed 
en in de Eucharistieviering. We zullen 
haar afwezigheid ervaren, maar in ons 
hart blijft zij bij ons. 
Lieve vrouw, lieve moeder. schoon
moeder en oma, wij danken U voor uw 
hartelijke goedheid. 
Heer. geef haar nu de rust, die haar 
toekomt. 

Dat zij ruste in vrede. Amen. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Voor Uw blijken van deelneming tij
dens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder. schoonmoeder, oma zeggen 
wij U hartelijk dank. 

fam. ten Tije 


