
In diebare herinnering aan 

JOHANNA MARIA OOLDERINK 
weduwe van 

JOHANN BERNHARD HERMANN HUY 

Z•J werd geboren te Oldenzaal 16 december 1894. Eer• 
der voorzie n ven het Sacrament der zieken overleed 
zij te Denek1mp 26 januari 1981. Haar lichaam hebben 
wij 30 1anuari d.a.v, te ruste gelegd in hel parochieel 

kerkhof te Denekamp. 

"Ooor de dood wordt ons leven wel veranderd maar 
niet ongedaan gemoakti want als ons aardse huis, ons 
lichaam, afgebroken wordt heeft God af een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben". Hel is een van 
de vele troostrijke gedachten die ons door de Liturgie 
van de Kerk worden voorgehouden als zij op deze 
aarde afscheid neemt van haar kinderen en lichtend 
heenwijst noor hel R•jk von Vrede en volmaakt geluk 
bij God. Want van Hem gingen wij uit, naar Hem ke· 
ren wij terug. Niemand leeft immers voor zichzelf 
a llee n, nietnal'1d sterft voor zich.zelf alleen : In leven 
en sterven behoret1 wij Hem toe. Oete gedachten 
mogen ons allen ook tot troost zijn nu wij hier op 
aarde afscheid nemen van onze moeder, deze vrouw. 
Tijdens haar leven was ziJ nooit veeleisend, maar deed 
in stilte haar werk, toegewijd in liefde en iorg voor 
hen die flan hier waren toevertrouwd. Toen zij op het 
laatst het einde zag naderen, kon zij daar all e vrede 
mee hebben: zij was er klaar voor, haar aardse teak 
was trouw volbracht . En wij bewaren in ons de herin
nering die nooit zal sterven: de herinnering aan een 
lieve moeder die alles gaf wal zij geven kon, en dat 
was heel veel. 
In een eenvoudig geloofsleven heeft zij haar God en 
Heer gezocht, gediend en bemind; van Hem mog zij 
nu ook de volle beloning verwachten voor haar trouw 
•n alle in1et v09r de medemens. 

M11ne geliefde kinderen : jullie moede r gaal jullie nu 
verlaten; weest hartelijk bedankt voor alle wederliefde 
die ik van jullie terug mocht ontvangen. Samen met 
vadet volg ik jullie op de aardse leven,weg totdat wij 
eens weer verenigd zullen zijn in de volmaakte Vrede 
b•j God. 

W'i ollen die haar kenden en loefhadden, bidden: 
Heer geef haar de eeu'f'l'ige ruJ.t In Uw Vrede. 

Voor Uw deelneming ondervonden na het overlijden 
van o rl):e beminde moeder. behuwdmoeder, groot· en 
overgrlbtmoeder betuigen wij U onze oprechte dank. 
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