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Dankbare herinnering aan 

HELENA KORTE 

sinds 22 oktober 1974 weduwe van 

WILHELM HEMME 

Zij werd geboren te A ltharen (Old.) op 6 juli 1921 
en overleed na het ontvangen van het Sacra
ment der Zieken op 10 december 1993. We had
den haar 14 december voor het laatst in ons mid
den tijdens de viering van de H. Eucharistie en 
hebben haar daarna bij vader te rusten gelegd op 
het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

We kunnen haar leven het beste typeren met de 
woorden van haar kleindochter Marjolein: "Ze 
was lief". iedereen was altijd bij haar welkom, 
gastvrijheid stond bij haar hoog in het vaandel 
geschreven. 

Eenvoud en soberheid sierden haar leven. Ze 
had een hekel aan drukte. 
Veel verdriet heeft ze gehad om het overlijden 
van vader. Vele jaren was ze ziekelijk. Ze sprak er 
weinig over en hield het liefst alles voor haarzelf. 
De laatste jaren ging ze niet meer uit en had haar 
vaste plaats in de hoek van de huiskamer bij het 
raam. Vanaf deze plek volgde ze het leven op 
straat. Ze was een diep gelovige vrouw en bij
zonder verbonden met haar parochie. De afgelo
pen vijf jaar volgde ze via de kerkradio de 
diensten in de kerk. De laatste maanden ontving 
ze wekelijks de H. Communie thuis. Wat was ze 
dan dankbaar en blij. 
Ze heeft bij Mieke en Marcel een goed thuis ge
had en een liefdevolle verzorging. 
Wij zullen haar missen, maar de vele lieve herin
neringen aan haar willen ons helpen om dit ver
lies te verwerken. 
Na voor haar gebeden te hebben mogen wij ook 
tot haar bidden, omdat wij vast geloven dat zij in 
liefde daarboven met ons verbonden blijft. 
Rust in vrede en tot weerziens bij God. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en 
steun. 

Maria, Marcel en Marjolein 
en familie. 


