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Dankbare herinnering aan 

Anna Maria Linnemeijer 
weduwe van 

Christiaan Johannes van Benthem 

Zij werd geboren in Losser op 2 september 
1904 en overleed te Oldenzaal op 15 augustus 
1994. Op 18 augustus is voor haar de gezon
gen uitvaartdienst gehouden in de kerk van de 
H. Drieëenheid. Daarna hebben wij haar lichaam 
te ruste gelegd op het kerkhof te Oldenzaal. 

Een diepgelovige en zorgzame moeder is van 
ons heengegaan. Zij heeft de hoge leeftijd be
rei~t van bijna 90 jaar. Vanaf haar kinderjaren 
en ,n heel haar verdere leven heeft zij hard ge
werkt en voor anderen gezorgd. Eerst in het 
ouderlijke huis in een gezin van acht kinderen, 
waar zij met name haar jongste broertje als 'n 
moeder heeft verzorgd en grootgebracht. Sa
men met haar man met wie zij op 7 november 
1931 getrouwd was, heeft zij gewerkt en ge
zorgd voor haar dochter en haar beide zoons. 
Zij was maar klein van gestalte, maar dapper 
en flink. Zij wist van aanpakken, had een opge-

weKt karakter en was altijd tevreden en blijmoe
dig. Haar laatste levensjaren waren moeizaam 
ondanks de goede verzorging die zij sinds no
vember 1991 ontving in het verzorgingshuis 'De 
Molenkamp'. Op 3 maart van dit jaar werd haar 
op eigen verzoek het sacrament van de zieken
zalving toegediend in het bijzijn van haar kinde
ren. Heel bewust heeft zij dat beleefd en 
meegemaaakt. Zij maakte het daarna nog enige 
tijd redelijk goed. maar verlangde toch naar haar 
levenseinde. Geleidelijk aan werd zij zwijgzamer 
en stil, maar ondanks haar hulpbehoevendheid 
en vele pijn bleef zij glimlachen en was dank
baar voor bezoek. Op het hoogfeest van de Ten
hemelopneming van Maria is zij tenslotte rustig 
voorgoed ingeslapen. We vertrouwen er op, dat 
Maria haar plichtsgetrouwe kind in de hemelse 
heerlijkheid heeft binnengeleid. We houden aan 
deze goede moeder en oma een heel goede 
herinnering en we gedenken haar in ons gebed. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 




