


Ter dankbare herinnering aan 

GEZIENA MARIA HOPSTÉ 

weduwe van 

PRANCISCUS HENRICUS WOLTHUIS 

Geboren te Weerselo 24 aug. 1907: overleden 
te Denekamp, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, 17 februari 1977 Haar lichaam is re 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Oldenzaal. 

Een zwaar beproefde maar moedige vrouw, een 
fijne moeder, een diepgelovig christen, ·n har
telijk medemens en huisgenote: zo blijft zij in 
onze herinnering en ons hart voortleven . Nog 
in de bloei van haa r leven trof haar een on
geneselijke ziekte. Zelfs het verlaten van haar 
huiselijke kring was nodig voor haar verpleging. 
Het betekende voor haa r een keerpunt in haar 
leven. Het lichaam was ernstig aangetast, de 
geest echter niet. Moedig als zij was. trouw 
geholpen door haar kinderen, gesterkt in haar 
intieme omgang met God, bouwde zij zich een 
nieuwe toekomst op. Daarin was geen plaats 
voor zelfbeklag, wel voor zinvol werk, opge
wekrheid, hartelijkheid voor huisgenoten en ver
zorgsters, zelfs genieten van Gods mooie na
tuu r. Zij verstond de kunst de positieve kan
ten van haar leven te blij ven zien: niet in het 
minst de aanhankelijkheid en attenties va n haar 
dierbaren, voorop haar kinderen, Daardoor was 
zij ondanks alles een gelukkig men s, op haar 
beurt in staat anderen gelukkig te maken. 

Enige maanden geleden drong het tot haar door 
dat haar aardse leven ten einde liep, dat heeft 
haar diep geschokt: enige dagen had zij het erg 
moeilijk. Haar energie en diep geloof hielpen 
haar er doorheen. Zij het met tranen in haar 
ogen, kon zij eerl ijk bidden : ,, Heer zoals Gij 
het wilr, zo is her mij goed". Zij was weer 
zichzelf geworden. Dat wil niet zeggen dat zij 
het niet erg zwaar vond afscheid re moeten 
nemen van haar dierbaren, op de eerste plaats 
van haar kinderen, die moeder om srrijd ver
wend h,,dden . Rustig zonder angst, met ver
trouwvolle overgave is zii naar God gegaan, 
Bij haar leven had zij Hem niet vergeten. Hij 
zal nu zijn trouwe dienares niet vergeten, maar 
haar in Zijn geluk laten delen. Dat is onze 
troost bij haar heengaan: moeder is gelukkig. 
Zolang wij echter leven, zullen wij aan haar 
blijven denken: die moedige, d iepgelovige, fijne 
moeder. In ons hart blijft zij voortleven; voor 
liefde bestaat geen afstand. 
Maria. zij vereerde U als moeder, geleid haar 
naar uw Goddelijke Zoon. 

Voor u w deelneming, ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overlijden vau onze beminde 
moeder, behuwdmoeder en oma, betuigen wij 
U onze hartelijke dank. 

Kinderen, behuwd- en 
klei oki nderen 

Oldenzaal, februari 1977 
De Kalder 28 


