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We bewaren een dankbare herinnering aan 

HENDRIKA OLDE MEULE 

sedert 1968 weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES MARINUS SPIT 

Zij werd 5 mei 1897 in Denekamp geboren. 
Na haar huwelijk ging zij met haar man in 01· 
denzaal wonen. Ze was een bedrijvige vrouw. 
Trouw hielp ze haar man in de kolenhandel. 
Daarnaast verzorgde ze vol liefde haar schoon
ouders, waarvan de man blind was. Ook haar 
zwager Gait had het goed bij haar in hu is. Het 
geluk van het hebben van kinderen was voor 
haar niet weggelegd. Toen ze wat kalmer aan 
konden gaan doen, verhuisden ze naar de 
Burg. Eekhoutstraat. Lang hebben ze daar 
niet samen gewoond, want al vrij vroeg stierf 
haar man. Toen ze zelf ook ouder begon te 
worden, verhuisde ze met haar zwager naar de 
Mariahof. Daar stierf haar zwager Gait; en 

toen ze zelf door een t.eroerte werd getroffen 
moest ze opgenomen worden in het verpleeg
huis "Oldenhove" te Losser, waar ze altijd vol 
liefde verzorgd is. Ze was blij met het bezoek 
dat bij haar kwam; voor al was ze dieqenen 
dankbaar, die haar trouw bezochten tot aan 
haar sterven. Zij is gestorven op 16 september 
1983 in Losser in het verpleeghuis. In de Ma
riakerl< te Oldenzaal - haar oude parochiekerk
hebben we afscheid van haar genomen en haar 
op het kerkhof aan de Hengelosestraat begra· 
ven. We vertrouwen dat zij, die zo diep geloof
de en in dat geloof de kracht vond voor haar 
blijmoedigheid en liefde, gelukkig zal zijn in 
het hemels Vaderhuis. Moge Maria, die zij zo 
vurig vereerde. haar begeleid hebben tot voor 
de troon van haar Zoon. 

Z i1 ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van meeleven tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van onze dierbare 
schoonzuster en tante, zeggen wij u onze har· 
telijke dank. 

De familie. 


