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r Dankbare herinnenng aan 

Johanna Clara Baveld 

sinds 10 september 1979 weduwe van 

Antonius Franciscus Kienhuis 

ZiJ werd gPboren te Denekamp op 7 Januari 1910 en 
overleed onverwacht in haar aanleunwoning van de 
St Gerardus Majellastichting aan de Mr. Dingel· 
demstraat 34 op 11 februan 1995. 
We hadden haar 15 februari voor het laatst in ons 
midden tijdens de viering van de H. Eucharistie, 
waarna we haar bij vader te rusten hebben gelegd 
op het kerkhof van de St Nicolaasparochie te De· 
nekamp. 

"Een sterke vrouw. wie zal haar vinden?"(spreuken 
31,10). 
Deze woorden uit de H Schrift zijn zeker van toe
passing op onze zorgzame moeder en lieve oma 
Altijd was ziJ bezig en alles wat ze dacht te kunnen 
cioen, deed ze ook, of dat nu in de huishouding 
in de moestuin of in het bloemenprieeltje was. 
Ze was voor ons zorgzaam en streng tegelijk. Daar
door nep ze omzag bij haar kinderen op en zijn we 
nu dankbaar dat zij onze moeder is geweest. 

We hebben veel van haar geleerd en zij heeft ons 
leven verrijkt 
Ze had een biJZOndere band met Frits, die naast zorg 
haar ook veel plezier heeft bezorgd 
Naast vreugde heeft moeder ook veel verdriet ge
kend. Het overlijden van vader, haar zoon Jos, 
schoonzoon en kleinzoon is een zwaar kruis voor 
haar geweest Christus' kruis is haar hierbij zeker 
tot troost en steun geweest. 
Ze hield Zielsveel van haar kleinkinderen, die allen 
vele moo1e herinneringen aan oma zullen bewaren. 
Moeder had graag mensen om haar heen en ze ver
stond de kunst om ze naar haar toe te halen. 
Ze heeft altijd volop in het leven gestaan, zelfs de 
sportwereld had haar volle belangstelling. 
Daarom zijn we dankbaar en tevreden en kunnen 
we haar in vrede uit handen geven, gelovend dat 
God, in Wie zij steeds haar vertrouwen heeft gesteld, 
haar een goede plaats heeft bereid in zijn Rijk van 
licht en vrede. Daar blijft zij 1n liefde met ons ver
bonden. 

Moeder. rust 1n vrede. 

Maria, Moeder van Altijddurende B1jstand, wees 
haar en onze voorspraak. 

Onze oprechte dank voor uw 
medeleven en steun. 

Kinderen en kleinkinderen. 


