
Blijft liefdevol voor elkaar 
en vergeet mij niet 

t 
In dankbare herinnenng aan 

Elisabeth Gertrud Brinkmann 

weduwe van Hendnkus Gerhardus Tiethof 

Zij werd geboren te Kamen (DJ op 3 maart 1907 
en is overleden te Enschede op 6 april 1998. 
Na de Eucharistieviering •n de Kapel van het Dr 
Ariënstehuis op 9 april 1998 hebben we haar 
ter ruste gelegd in het graf bij vader aan de 
Gronausestraat te Enschede. 

Als kind heeft ze een fijne jeugd gehad, tot haar 
moeder op jonge leeftiJd overleed Moeder was 
toen nog maar 10 jaar. Moeder ging als jong 
meisje al uit huis om als kindermeisJe bij ver
schillende gez.nnen te werken. Zo kwam ze ook 
bij de familie Geutes in Gronau terecht. In deze 
tijd leerde ze ook vader kennen Ze trouwden 
op 11 september 1930. Ze hebben lang op km
deren gewacht. als eerste kwam er een meisje 
en vlot daarna een jongen. Zes jaar later kreeg 
ze nog een me•sJe. Ze was dolgelukkig met haar 

kinderen. Ze heeft voor haar kinderen altijd hard 
gewerkt om ze alles wat ze nodig hadden te 
geven. Toen de kleinkinderen kwamen was ze 
de gelukkigste oma van de wereld. Ze had al 
tijd veel belangstelling voor haar kinderen en 
kleinkinderen. Na het overlijden van haar man 
op 15 september 1969 heeft ze nog vele fiJne 
jaren gehad. Ze genoot volop van de natuur en 
de gezamenlijke uitjes met haar. Ze verhuisde 
van de Venusstraat naar t Achtervoort waar ze 
een gelukkige tijd heeft gehad. Na acht Jaar 
werd ze ernstig ziek. Ze kon vanuit het verpleeg
tehUls naar het verzorgingshuiS Dr. Anens. Daar 
heeft ze de afgelopen jaren een goede verzor
gmg gehad. ledere dag was er wel een van de 
kinderen of kleinkinderen om met haar koffie te 
drinken. En daar is ze, gesterkt door haar ge
loof en het H. Sacrament der Z1eken vredig van 
ons heengegaan. 

Lieve moeder en oma. jij hebt jouw veilige ha
ven gevonden, maar l1cht ons alsjeblieft af en 
toe een beetje bij op ons levenspad. 

Voor uw medeleven en uw aanwezighe•d biJ het 
afscheid van moeder, danken wij u hartelijk. 

De familie 


