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Dankbaar gedenken wij In Eucharistieviering 

en gebed 

Theodora Wilhelmina Messink 
sedert 1948 wed uwe van 

JOHANNES HENDRIKUS SNELTING 

Geboren 1 maart 1887 te Breedenbroek. 
overleed zij, meermalen gesterkt door de 
H. Sacramenten der Zieken in het St. An
tonia Verpleeghuis te Terborg op 12 mei 1933. 
We legden haar lichaam 16 mei ter ruste 
op het parochiekerkhof van Breedenbroek, 

in afwachting van de blijde 
Dag der Verrijzenis . 

Onze lieve Oma, die nu van ons is heen
gegaan, kon roemen op een aantal levens
jaren, zoals maar aan zeer weinigen ten 
deel valt. Zij heeft, toen ze nog in Voorst 
was, gewerkt zolang 't haar enigszins moge
lijk was. 

Nu heeft zij rustig en kalm en vooral in 
grote tevredenheid en overgave haar leven 
teruggelegd in de handen van haar Schep
per. 

Temidden van het huisgezin, in hartelijke 
omgang met haar zoon, schoondochter en 
kleinkinderen, was bij haar iedereen wel
kom. Voor ieder had zij een goed woord. 
Het was een feest om haar te bezoeken. 
Gebogen onder de last van haar hoge ouder
dom, ging zij toch nog iedere week ter 
kerke; en toen dit onmogelijk werd, ont
ving zij met de grootste eerbied de Heer 
thuis in de H. Communie. 

Zij was dankbaar voor ieder teken van har
telijkheid, tevreden ook, teen haar krach
ten minder werden. Nooit een scheef woord, 
maar wel altijd blijmoedig en vol belang
stelling, vooral voor haar klein- en achter
kleinkinderen. 

Lieve kinderen en al mijn dierbaren, harte
lijk dank voor al jul lie liefde, dank voor alle 
goede zorgen in het ouderhuis, waar ik tot 
voor kort een echt gelukkige oude dag 
mocht beleven. 

Dank aan U allen, die mij zo liefdevol hebt 
verpleegd in het St. Antonia verpleeghuis. 

En U, lieve oma, bedank~ voor Uw mooie 
voorbeeld van geloof, blijmoedigheid en 
hartelijkheid. Het zal voor ieder van ons 
een grote steun blijven op onze levensweg. 

Barmhartige Heer, moge oma, samen met 
opa en tante Marietje, ontvangen de wel
verdiende eeuwige rust. 

Voor al Uw blijken van medeleven zeggen 
we U hartelijk dank. 

Voorst, mei 1983 
Sniedersweg 10 

Uit aller naam: 
Familie Snelting 


