
In dankbare herinnering aan onze l ieve 
moeder schoonmoeder, oma en zuster 

GERRITDINA CHRISTINA JOSEPHINA 
HUURDE MAN 

weduwe van 
Christ iaan Antonius Hommels 

Geboren 29 maart 1908 te Oldenzaal en 
overleden op het feest van Maria ten 
Hemelopneming, 15 augustus 1981 te Ol
denzaal. De plechtige ui tvaartd ienst had 
plaats op donderdag 20 augustus in de 
St. Plechelmusbasi liek te Oldenzaal, waar
na de begrafenis volgde op het kerkhof 
aldaar. 

Dat zij, totaa l onverwacht tijdens onze 
vakant ie, moest sterven, doet ons nog het 
meeste pijn. Wat zal ze, die ene dag in 
het ziekenhuis, naar ons hebben uitge
keken. Zij hing zo aan ons en wij waren 
dol op haar. 
Heel haar leven heeft ze hard gewerkt, 
samen met vader, in de winkel. En toen 
een rust iger tijd aanbrak voor hen beiden 
stierf vader en moest ze al leen verder. 
Dat was voor haar een heel moei lijke t ijd. 
Ze was erg blij, dat wij al len, en ook 
haar beide zusters, in de nabijheid woon
den, want aan ons klampte ze zich vast. 
Hartel ijk en opgeruimd, maar vooral d iep
gelovig als ze was, heeft ze langzamer
hand haar weg weer gevonden. 

Ze zong graag in het dameskooortje van 
het Mighoriushuis, waar ze ook andere 
lotgenoten en bezigheden vond. Zo werd 
haar leven op het vriendeli jke Walgaarden 
toch zinvol en gelukkig. 
Toen wij op vakant ie g ingen was ze nog 
vitaal en gezond. Voor ons is het een 
harde slag haar niet levend te hebben 
terug gezien. 
Wij zullen u missen, moeder, oma. En w ij 
danken u uit heel ons hart, voor alle 
warmte en goedheid die van u uitging. 
Moge de Heer u zegenen en u behoeden, 
moge de Heer de glans van zijn gelaat 
over u spreiden en u genadig zijn, 
moge de Heer zijn gelaat naar u keren 
en u zijn vrede schenken. 

Num. 6, 24-26. 

Wij danken u voor uw meeleven en uw 
hartelijke belangstell ing. 

DE FAMILIE 

Oldenzaal, augustus 1981 . 


