
lo dankb3re herinnering aan 

Maria Theodora Johanna Horslhuis 

Z11 wrrd geboren te Oldenual op 11 decem
ber 1889 en overleed aldaar, ge•terkt door 'c 
Sacrament der Ziekenzalving op 16 juni 1977. 
Dinsdag 21 juni hebb<'n we afscheid va n haar 
g<'nom~n t ijdens een Eucharistiev iering in de 
Plechclmusbasiliek waarna we haar hebben be
gravcu op het kerkhof te Oldenzaal. In de 
hoop op de Verrijzenis. 

Het huo~.aa ~·aa Muietfe 001c oudttc 1u1 en huisgenote 
rukl on1 allen 1eer. Ma.u ottd•nk1 de plJD un dit afscheid 
overheerst b1J ons een diep gevoel \::'ID Jankb.-.uheid om 
het vtlt jtOtdt- CD mOOie dat 21) On,; aeaeven hedt. 
Met de PHlm1st kunnen we 2eAAtn .Een fliok:e vrouw. 
men vJndt ha:ir niet Jicht; haar w·nrdc 11 groter dan die 
v:in juwt'lcn.• 
Sttl en htJCht"iJcn leefde zij onder ont: eerder wat zwijg
nam en heducht om ook maar JCmJnd te lwelun was .ttj 
even j:l:OC'll vHk spil! vao geest eo -w1.>0rd. Zo nam zij een 
speciale l\)Htt an tus!<n haar zu"~co hul•gcoolco en ja de 
fam ilie. 
Z1r h1clJ b1r1.oodcr vao de moofc d1:1~to ID de natuur en 
"lst f.lmeo met anderen dankbaar te- gen1dc:o ·u.n de g~dc 
ga\ en "·•n bet. Ie" e n. 
BtJ <l1t 11 beul tlJ c:co diep co hecht acluof co zo oameo 
onze Muedcr ~l.lna co PJechelmut in hur leven cco "-cr
~•li1kc pluu lo. 
Rcc<ls op vroege lc:cftljd wcrltc ilj voor de luister van de 
ercdlcn•t van on1e kerk. en meer dan vl}ftfJ.t jotar was zij 
een 11vcrlg Jtd vJn de OJdcnzaal&e M111lco:uukr111g . 
M1r1etJt. JC hebt je lc:vc:o zio\.·ol i:cmult door ~D groot 
gcloo( ea vertrouwen op God en door een bJi1vc:odc: d1cost
luuht>id uo dc Kt-rk en aan de ~hst:1e. 
Je ,,._.ordt beJaolt. voor alles: WJJ bhj\ co .u.o je dt-okcn zo
als 1c- _..as. Zo ben Jt na ttn konflon•l11t 11c:lbcd 10 volle 
neJe 1ogt•1•pcn. 

Wij luooco u \'tt-cit- mte hebbtn, ""Jint vanuit ou geloof 
~eten w11 d~t JC d<><Mi ~een e111de is. 
Uurom h.a"ea """'I hldctea: Htu oate God. neem \tanet1e 
op in hc:t n1cu"c Jc\·en blJ ll . wan geen h)den mttr '"· 
".ur aUe tnnen "·orden ~edr~d I..:ut b.iar nu \·oor 1Jll1d 
dc:len jn Uw ccu~1gc: vrc:uadc. dit alle mensen vin gocJe 
wil eens wacht 

M:inetje leer 10 vrede bij God. 

Voor uw medeleven ondervonden hij cle zlektt" 

en het overli1cleo van onze lieve zus, schoon

zus en tante. dankeo wij U oprecht. 

Oldenzaal, juni 1977 
Wilhelminastraat ó 

Familie Horsthuis 
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