


In dankbaarheid gedenken wij 

Maria Cecilia Sanders 

weduwe van Johannes Gerhardus Meijners 
eerder weduwe van Johannes Matheus Damhuis 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 26 augustus 
1914 en overleed, gesterkt door het H. 
Sacrament der Zieken, op 25 augustus 1995 in 
het verpleeghuis" De Cromhoff" te Enschede. 
De H. Eucharistieviering bij haar Uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 
30 augustus, waarna de crematie volgde te 
Usselo. 

Als oudste in een groot gezin heeft Marietje zich 
al heel jong zorgzaam ingezet bij het wel en wee 
in het gezinsleven. Deze levenservaring bracht 
zij mee in haar huwelijk met Johan Damhuis, 
met wie zij een gelukkig gezin stichtte van één 
zoon en twee dochters. Toen in 1970 haar 
Johan plotseling kwam te overlijden, wist zij zich 
in groot geloof staande te houden en haar ver
driet daarover te verwerken. 
Haar tweede huwelijk met Jan Meijners, die eind 
1969 zijn vrouw plotseling verloren had, gaf haar 
een hernieuwd gezinsleven, waarin de twee kin
deren van Jan ten volle gedeeld hebben. 

Aan haar beide echtgenoten gunEle zij alle tijd 
en vrijheid om naast hun gewone dagelijkse ar
beid zich nog in te zetten voor hun parochies: 
dat zij daarvoor het onmisbare thuisfront ge
vormd heeft, is in dankbaarheid gewaardeerd. 
Haar moederlijke hart kreeg een nieuwe dimen
sie door de komst van elf kleinkinderen en ten
slotte werd zij nog overgrootmoeder van vijf 
achterkleinkinderen. 
Haar huis en hart stonden open voor allen die 
een beroep op haar deden en zij wist door haar 
schone stem in veel liederen de juiste huiselHke 
sfeer te scheppen. 
Haar laatste levensjaren in "De Cromhoff" zijn 
moeilijk geweest, maar zij was geliefd bij haar 
mede-bewoners en heel het verplegend perso
neel. Heel bijzonder heeft zij geleefd met een 
diepe en kinderlijke verering voor de Moeder 
Gods Maria. 
Moge zij op voorspraak van Maria voor altijd le
ven in vrede en geluk bij God in de hemel. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma zijn wij 
u zeer dankbaar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


