
Gedenk in uw H. Misoffer en gebeden 
Theodora Maria Oldenhof 

weduwe van 
Antonius Johannes Kieftenbeld 

Zij werd geboren te Raalte op 9 oktober 1906. 
Na een welbesteed leven overleed zij in het 
St. Geertruidenziekenhuis te Deventer op 3 
februari 1992 en werd zij 7 februari d.o.v. op 
het r. -k. kerkhof te Raalte begraven. 

Omdat zij jarenlang samen met haar man 
werkte in een bloeiende slagerswinkel was zij 
bij heel veel Raaltenaren bekend. En niet al
leen bekend, maar ook bemind. De mensen 
hielden van haar, omdat zij altijd vriendelijk en 
vol belangstelling was voor iedereen. 
Zij heeft in haar leven hard gewerkt, in haar 
gezin en tegelijkertijd in de zaak. Zij deed dat 
met liefde. Zij had hart voor de zaak, hart voor 
de klanten, maar boven alles ging haar gezin. 
Daarom ook was er een goede band met haar 
kinderen en deze band bleef bestaan, ook na
dat de kinderen het ouderlijk huis hadden ver
laten. Ze kwamen altijd graag bij vader en 
moeder op bezoek. 

.ze hield van haar kinderen en zo mogelijk nog 
meer van haar kleinkinderen en zij was ziels
gelukkig toen zij overgrootmoeder werd. 

Nadat zij samen met haar man jarenlang sa
men in de zaak had gestaan, deden ze toen 
zij 58 jaar was de zaak aan een van haar zo
nen over. Toen kon ze echt van het leven ge
nieten. En graag kwam ze regelmatig in de 
winkel helpen zolang dat mogelijk was. 
De laatste twee levensjaren bracht zij door in 
het bejaardenhuis " Swaenewoerd". Ze was 
daar zeer gelukkig en tevreden. De zusters in 
Swaenewoerd hadden graag met haar te 
doen, omdat ze zo dankbaar was en die 
dankbaarheid ook liet blijken. Toen haar 
krachten minder werden en ze dikwijls be
nauwd werd, bleef ze tevreden. Men hoorde 
haar nooit klagen. Zolang haar gezondheid 
het toeliet kwam ze 's morgens regelmatig in 
de kapel om de Eucharistie te vieren Het was 
voor haar een grote voldoening dat haar kin
deren haar op Swaenewoerd trouw bezoch
ten. In die bezoeken zag zij de dankbaarheid 
voor alles wat zij voor haar gezin had gedaan. 
Zij heeft in haar leven trouw haar plicht ge
daan in alle opzichten. Daarom mogen wij 
vast vertrouwen dat ze nu voor eeuwig geluk
kig zal zijn bij de Heer. 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 
Onze Vader - Wees Gegroet. 

DANKBETUIGING 
Voor uw blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Kieftenbeld 


