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Een bh1vende gedachtenis aan 

Maria Gesina Krauwel 
echtgenote van Hendr1~us lheun1s Welf 

Zij werd geboren op 15 september 1919 te Almelo Toch 
nog onverwacht •S z11. na een moedig georagen ziekte 
en een liefdevolle verpleging in het verpleegtehuis 
"Eugena· te Almelo, oo 11 oktober 1995 overleden. 
Na haar gezongen uitvaart op 16 oktober 1n de paro· 
ch ekerk van 0. L. Vrouw van Alt11ddurende 81,stand te 
Mariaparochie hebben we haar begeleid naar het cre
matorium te Almelo. 

Haar toch nog plotseling overlijden heeft ons ar1en ge· 
schokt. Door haar an11d sterke aanweZ1gheld is het moei· 
li K te aanvaarden dat zij er niet meer zal z11n. Haar gezin 
was erg belangrijk voor haar. Zij zag haar man. kinderen 
en kleinkinderen graag om haar heen. Vooral zondags 
genoot zij als iedereen thuis kwam. Graag hield zij de 
traditie in stand door haar wekel11kse bezoek aan haar 
moeder, vroeger, voort te zetten met haar zuster. 
Gezelligheid stond bij haar hoog aangeschreven. Met 
veel genoegen genoot ZIJ van de vakantieperiodes die 
z11 met haar gezin in het buitenland doorbracht. Ook Ie· 
zen en t.v. kijken waren grote hobby's van haar. Volop 
kon ze genieten van het winkelen 1n binnen· en buiten· 
land, daarbij was kleding altijd haar grootste aandachts· 
punt. Bovendien kon ze genieten van bezienswaardig
heden met een religieus karakter; dit laatste benadrukt 

vooral haar sterke geloofsovertu1g1ng en haar varer<ng 
voor Mana. 
In de zomer van 1994 openbaarde zich haar zwakke 
gezondheid. Z11 kwam voor een moeilijke keuze te staan. 
Met veel twi1fels onderging zij in het AZ.U. een zware 
hartoperatie. T.Jdens die operatie zijn er compllcat1es 
opgetreden d,e haar 1n een comatueuze toestand brach· 
ten. Enkele weken na die fatale ingreep werd z11 overge· 
plaatst naa• het Twenteborgz1ekenllUTS te Almelo, zodat 
z! dichter bij haar gezin !(on Zl,n. Bovendien kon z~ daar 
re<enen op de a1111d aanwezige steun van haar echtge· 
noot Zij ontwaakte uit de comatueuze toestand. doch 
1n een ieven zooeer enige goeae voorutzicllten. Om haar 
kwalitatief nog een zo goed mogel~k leven te kunnen 
geven werd ze op 21juni1995opgenomen1n het ver· 
pleeg1ehu1s "Evgeria" te Alme:o. maar haar situatie ver· 
siechterde snel en toch nog onverwacht is Zij 1n de nacht 
van 1 O op 11 oktober voor goed ingeslapen. 
Met dankbaartieid zullen w11 haar naam blijven noemen 
en terugdenken aan de eenvoud die haar leven karakte· 
riseerde. 

WiJ willen iedereen bedanken voor de belangstelling en 
het medeleven op welke w11ze dan ook ondervonden tiJ· 
dens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder. schoonmoeder en oma. 

H.Th. Wolf, 
Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 16 oktober 1995 
Violierstraat 90 


