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Ter dankbare hennnerong aan 

Maria Gesina Josephina 
Kreuwel 

echtgenote van 

Gerardus Johannes Maria 
Nordemeule 

Z11 wero geboren op 18 oktober 1933 en 
overleeo, na zojuist oe 501arige leeftijd bereikt 
te hebben. op 31oktober1983 op 't Meulenbelt 
te Almelo In ons geloof in de vem1zenis 
hebben wi1 haar lichaam op 3 november 1983 
te ruste geiego op het paroch1ele kerkhof te 
Vasse 

Rust nu maar uit. je hebt moehe10 genoeg 
gekend. In juli 1962 toen je ten gevolge van 
een ernstige beroerte in het ziekenhuis 
verbleef. haooen w11 verwacht oat 1e zou gaan 
sterven. Je bent aan het ran01e van de dood 
ontsnapt en als een ernstig 1nvahde vrouw en 
moeoer bij ons teruggekeerd Je 11111lde nog 
niet bij ons vandaan. Je kreeg opn•euw kracht 
en ging zienderogen vooruit. Na een 111d1e op 't 
Meulenbelt te zi1n geweest, wero oe vooruit
gang in je gezonohe10 stopgezet. Toch 
verzweeg je het leed tegenover 1e man en 
kinderen. Anoeren waren er volgens 1ou 
steeos erger aan toe Je ieefoe met hen mee en 
vergat jezelf Zo was 1e nu eenma~I. bezorgo 
voor je gezm en dan ontdekken dat er geen l!Jd 
voor 1eze1f overbleef 
Ueve vrouw en moedPr we mochten ie de 

laatste tijd bezoeken en verzorgen. zonder dat 
we dit met tegenzin deden. Je was behulp
zaam bij alles wat we voor 1e deden Je was zo 
vrol1Jk tegenover ons en iedereen. zodat 
niemand on de gaten hao hoeveel verdriet 
1ezelf telkens had. N1emano ooorzag de ernst 
van jouw ziekte Nu pas beseffen w11 hoe 
ernstig iouw ziekte was. We hadden 1e echter 
langer on ons midden willen houden en voor :e 
willen zorgen Nu, zo onverwacht na gewacht 
te hebben op het bezoek van je man heeft God 
ie van ons weggenomen. 
In veel veronet maar dankbaar dat een grotere 
lijdensweg ie gespaaro 1s gebleven bli1ven w11 
achter 
Marie. mama je hebt eens gezegd: " Het is nog 
nooit zo donker geweest of het wordt wel weer 
licht Help ons 1n deze grote ou1stern1s het 
hcht op te zoeken 
Goede God. w11 weten zeker dat zij 1n Uw 
parad11s is opgenomen Zij was een goed 
gelovige vrouw en moeder 

Bedankt lieve man en kinderen voor JUiiie 
grote steun vooral de laatste 1aren. Bedankt 
familie en bekenoen voor jullie trouw bezoek 
Bedankt. oma en Sien. voor jullie grote 
bezorgdheid voor m11n man en lieve kinderen. 

Laat jullie 1efde voor elkaar een grote steun 
z11n b11 m11n heengaan 

Voor Uw blifken van medeleven. betoond 
t11dens de ziekte en na het overlijden van mi1n 
lieve vrouw en onze zorgzame moeder. 
betuigen wij U hiermede onze oprechte oank 

Ge rara Nordemeule Alice en Jos, Erna en 
Alfons René en Annene en Marcel. 

Manderveen november 1983 


