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Zij werd geboren op 2 november 1902 in Oe lutte en 
overleed na een welbesteed leven, in veaorgingshuis 
"Scholtenhor te Oldenzaal op 25 mei 1992. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de 
H. Plechelmusbasiliek op 29 mei en haar daarna te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

In onze moeder en oma is een eenvoudige en 
bescheiden vrouw uit ons midden heengegaan. Als 
oudste van zes kinderen stond haar leven al vroeg in het 
teken van het vele werk. dat dageliJks gedaan moest 
worden. Hard gewerkt heeft ze om haar gezin en het 
boerderijtje, dat zij met haar man had opgezet in goede 
banen te leiden. Toen haar man, na een ernstige ziekte, 
veel te vroeg kwam te overlijden in 1939, bleef zij achter 
met de zorg voor haar dochter. Vele jaren heeft ze zich 
vervolgens ingezet voor de huishouding, mede voor het 
gezin van haar jongste zusler, dat bij haar was 
ingetrokl<en. 

Moeder hield van het buitenleven; van de natuur; de 
beesten; de tuin. Ze hield van kinderen, van haar 
dochter, maarookvan de kinderenvan haar zuster, waar 
ze mee samenwoonde en leefde. 
Lange tijd heeft moeder vervolgens bij ons als gezin 
mogen wonen. Ze heeft zich thuis gevoeld, altijd bezig en 
behulpzaam als ze was. Een heel bijzondere plaats in 
haar hart hadden ook haar kleinkinderen, voor wie ze 
met raad en daad klaarstond. 

Echter ook voor moeder kwam de ouderdom met 
gebreken. Toen thuis bij haar dochlar wonen voor haar 
te moeilijk werd, is ze naar de "Scholtenhor gegaan, 
waar ze tot het laatste toe liefdevol verzorgd is. Het moet 
een moeilijke stap voor haar geweest zijn, maar naar 
haar gesloten aard, zei ze er niets over. Dagelijks bleef 
er achlar kontakt tussen moeder en dochter. 
Oe laatste tijdwas moedervaak heelvermoeid;dood-op. 
Oe avond voor haar heengaan is ze nog eenmaal thuis 
geweest, bij hen die haar zo dierbaar waren. Het is een 
afscheid geworden. 

'Moge Maria haar geleid811 in de hemelse heerlijkheid 
en moge zij daar nu rus/811 in de vrede van de Heer' 

Voor Uw medeleven na het overtijden en bij de 
begrafenis van onze dierbare moeder en oma danken wij 
u hartelijk. 

Fam. Tijdhof-Uit het Broek 


