
t 
In dankbare herinnering aan 

Johanna Gertruida Beid 
echtgenote van 

HENDRIK ANTONIU$ KRISTEN 

Ze werd geboren op 22 november 1912 re 
Tubberqen. Na voorzien te ZiJn van de H. 
Zalving der Zieken is ze van ons heen ge
gaan op 27 januari 1992 in het ziekenhuis 
te Oldenzaal. Ze werd op 30 januari d.o v. 
ter aarde besteld op het R.K. Kerkhof te 
De Lutte. 

Moeder werd geboren in een groot gezin. 
In haar jeugdjaren ging ze met hart en ziel 
naar school. Het liefste wat ze deed was 
leren. naar verhalen en gedichten luisteren 
en weer opnieuw vertellen. Ontelbare ma· 
Jen heeft ze die verhalen later weer aan 
haar eigen kinderen verteld. Echter er was 
veel werk op de boerderij en vele malen 
moest ze. door zich op school ziek te laten 
melden. zich ontfermen over haar broers 
en zusters Ondanks haar doorzettingsver
mogen wist ze een goede leerlinge te zijn. 
Datzelfde doorzettingsvermogen heeft ze 
zo vaak getoond in al die jaren na 1938 
toen ze in De lutte kwam re wonen. Eerst 
heeft ze vader's vader liefdevol verpleegd 
en later heeft ze gedurende de moeilijke 
oorlogsjaren de meeste van ons opgevoed. 

Moeder had de gave om van het weinige. 
dar er was. altijd iets groots te maken. 
Ze leefde voor haar gezin en dat in de 
brede zin van het woord. Haar man. haar 
kinderen. haar aangerrouwae kinderen. haar 
kleinkinderen waren haar grootsre zorg. Ze 
schepte er een grote vreugde in om aan 
allen te geven, war ze zelfs zo gemist had 
in haar kinderjaren. Ze had de taal niet 
nodig om met iemand contact te kun
nen hebben. Ze straalde goedheid uit en 
probeerde je te begr11pen ook al was ze 't 
niet altijd met je eens 
Met groot geloof wendde ze zich tot God, 
doormiddel van Maria om kracht te vinden 
in moeilijke uren. met groot geloof ging 
ze naar die plaatsen, waar Maria dichter 
bij ons is, Kevelaer, Banneux en lourdes. 
Haar grote droom om de heilige plaatsen 
te bezoeken in 't beloofde land heeft ze in 
vervulling zien gaan. 
Ongetwijfeld heeft ze veel gebeden voor 
ons allemaal. Wij danken haar voor alle 
goedheid. zorgzaamheid, gezelligheid, steun 
en geduld en hopen dat ze de uiteinde
lijke vrede vindt bij God. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling danken wij U van harte. 

De familie 
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