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uWillnneer de Heer ons weer t1turs brengt, 

z11l het zijn dlsol Wlf dromel"' 

De mens gaat moer,za•m llin we~. 
en zaait onder trl!nen zl1n •oren. 

M"ar z 'ngend zal ,.,ij ferugkeren, 

beladen met koJtbere Jchoven. 

Psalm 12• 

Ter dankbare gedac-htenis aan 

TANTE RJE 
(mej. 1\laria H. J. W. ,-\m&e) 

Als jongste van een groot gezin geboren 
8 juli 1906 te Deventer. Als laatste van 
allen in de Heer ovet·leden 4 juli 1982 in 
't r.lc. verzorgingshuis St. Gerardus Ma
jella te Denekamp, waar ze vanaf novem
bet• 1976 liefdevol was opgenomen. Haar 
lichaam is te rusten gelegd in 't familie-

graf te Deventer 9 juli d.o.v. 

Heel veel jaren van haar lange leven 
onder ons hebben bestaan in grote hulp. 
vaardigheid en opoffering voor anderen. 
Ze heeft haar ouders een goede oude dag 
bezorgd en tot aan hun dood toe ver
zorgd, 14 jaar lang is zij tot grote tevre
denheid en met veel voldoening huis
houdster geweest in Didam. 22 jaar heeft 
ze in Denekamp gewoond, terwijl ze al-

tijd voor anderen klaar stond. de missie 
een goed hart tOI'droeg en het welfare 
werk in het bvj" .rdenhuis mee heeft hel
pen oprichten. Voor iedereen stond ze 
klaar. Ze had een grote sociale bewogen
heid en zorg voor anderen. Terecht kan 
zij gerekend worden bij de wijze maag-den 
d'e de lamp brandend hielden, toen de 
bruidegom kwam. 
~loge de dood haar nu geven de rust en 
~rrede die zij ln haar leven vol zorg, strijd 
en opcîfering niet heeft gekend. 
~- Maria breng haar voor de troon van 
de Allerhoogste. 

Voor Uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
beminde tante betuigen wij U onze op
rechte dank. 

Familie Amse 
Familie Koop 

J. Benneker - koster - Denekamp 


