
Voor uw blijk van deelneming, betoond na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, zeg Ik U harte
lijk dank. 

Hengelo (0), oktober 1979 
Lijsterweg 33 

B. Ganzeboom 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA HENDRIKA KOELEN 
echtgenote van 

BERNARDUS GANZEBOOM 

Zij werd op 17 november 1899 In Borne geboren. 
Ruim 51 jaar deelde zij l ief en leed met haar 
man. Langzaam namen haar krachten af, totdat 
zij op 3 oktober 1979. na gesterkt te zijn door 
de sacramenten van de kerk. in alle rust In het 
ziekenhuis te Hengelo Is overleden. Op S ok· 
tober hebben we in de 0 . L. Vrouwekerk God 
gedankt voor haar leven in ons midden en haar 

daarna te rusten gelegd op het r . k. kerkhof 
te Hengelo. 

Zij was de goedheid zelf. Zo kunnen we kort 
en bondig haar leven typeren. Ze was immers 
één en al goedheid voor haar man, van wie ze 
zielsveel hield. In oprechte trouw leefden zij 
geheel voor elkaar. iedereen was altijd welkom. 
Je kon altijd bij haar terecht als je hulp nodig 
had. Altijd stond ze voor iedereen klaar. Ze 
was erg gastvrij voor oude en jonge mensen. 
maar vooral voor kinderen. Heel trouw zocht 
ze steeds weer de zieke medemensen op. Ge
voelig van aard als ze was, trok ze zich het 
leed van mensen heel erg aan. In een eerlijk 
en oprecht geloof leefde ze voor God. Ze was 
een vurig Maria-vereerster. Ze bad veel de ro· 
zenkrans en ging graag naar Keve laer. 
De laatste jaren sukkelde ze met haar gezond· 
heid. Met grote liefde zorgde haar man toen 
voor haar. Moe en afgetobt werden belden In 
het ziekenhuis opgenomen. Stil en tevreden is 
zij daar overleden. " In Gods naam", waren toen 
de woorden van haar man. 
Moge zij nu leven in Gods liefde en vrede. 

Wees gelukkig bij God, en bid voor onsl 


