
Diep bedroefd. maar zeer dankbaar voor de 
vele zorgen en hartelijkheid denken wij 

terug aan 
BERTHA MARIA JOSEPHINA HAARMAN 

echtgenote van 
Hendrik Johannes Gerhardus Spit 

Zij werd geboren op 15 augustus 1921 te 
Rossum. Precies een maand na haar 63e 
verjaardag overleed ze. voorzien van de Sa
cramenten der Zieken. op 15 september 
1984 te Oldenzaal. We hebben haar 20 sept. 

te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
te Rossum. 

Zij was een liefdevolle en zorgzame vrouw. 
moeder en oma. Haar liefde en werk ston
den geheel in dienst van haar gezin. Vreugde 
en verdriet heeft ze met ons gedeeld. Altijd 
stond ze klaar om een ieder van ons in 
moeilijkheden bij te staan. Ze hield veel 
van haar kleinkinderen en had ze graag om 
haar heen. Zelfs op de laatste dag van haar 
leven wilde ze ook van hen nog afscheid 
nemen. 
Moeder hield van het leven en daarom kon 
zij haar snelle lichamelijke achteruitgang 
moeilijk aanvaarden. 
Ze had het er moeilijk mee dat ze de laatste 
weken van haar leven niet meer thuis kon 
zijn. omdat verpleging noodzakt!lijk was. 

Lieve vrouw. moeder en oma. Je bent veel 
te vroeg van ons heengegaan. We hadden 
je nog zo graag in ons midden gehad. He
laas mocht het niet zo zijn, want God heeft 
het anders beschikt. Jouw taak hier op 
aarde is nu volbracht. 
Dierbare echtgenoot en kinderen, dankbaar 
ben ik voor de liefde en hartelijke zorg die 
ik altijd van jullie mocht ontvangen . Ik had 
nog zo graag bij jullie willen zijn. Blijft 
vader met jullie liefde omringen. 
Laten we God danken voor alles wat je voor 
ons hebt gedaan en Hem vragen ons de 
de kracht te geven jouw heengaan te aan
vaarden. 
Moeder: we zullen je missen. maar de jaren 
van geluk zijn nooit meer uit te wissen. 
Bedankt voor alles en blijf bij God aan ons 
denken. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstel
ling en medeleven bij het overlijden van 
mijn lieve vrouw. onze onvergetelijke moeder 
en oma. 

FAMILIE SPIT 

Rossum. september 1984 


