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Dankbaar denken we aan 

JO VAN STRAATEN 
echtgenote van JAN DUIVELSHOF 

Geboren te Hengelo ov 29 december 1$09, over
leed zij rustig en in vrede. gesterkt door het 
H . Sacrament der Z ieken. 24 november 1985 te 
Hengelo ov. Donderdag 28 november d .a.v. namen 
we afsche id van haar in de O. L. Vrouwekerk. 

Daarna legcen we haar te ruste op het 
r. k . kerkhof aan de Deurningerstraat . 

Moeder was sterk en dapper en een enorme steun 
voor haar man en haar zorg en inzet voor haar 
k inderen en kleinkinderen was groot. 

Dapper en sterk is moeder geweest, toen zij 
moest ontdekken dat een slopende ziekte haar 
sterke l ichaam had aangetast. Ze w ist het hee l 
goed en heeft er bewust met haar man en met 
O lga over gepraat. 

In het onderwijs vond zij haar levenstaak. Zij 
vervulde di e taak met grote liefde en Inzet op 
vele scholen in Hengelo ov. Zij wilde de kinde
ren g raag goed voorbereiden op hun latere 
levenstaak. Zij was dlepselovlg en had een groot 
vertrouwen in de Moeder van Altijddurende Bij· 
stand, de patrones van de parochi ekerk, waar zij 
met haar man en gezin bij betrokken was. 

Zij bemoedigde ons door haar sterke geloof en 
Godsvertrouwen, toen zij door de duisternis van 
hoar ziek-zijn heen moest. Een hoopvol leven. 
Ze zei zo vaak de laatste lijd tegen haar man 
en tegen O lga: .. Je moel niet achterom kijken, 
maar vooruit". ..Sla de hand aan de ploeg en 

kijk naar morgen". 

In een gedicht. dat ze zo vaak las de laatste 
dagen. lezen we: .,Al is er niets, dat in je 
voordeel pleit Mijn kind , Ik ben er toch. voor 
jou, Altijd " . 

Moeder Maria, bescherm vader, onze kinderen 
en kle inkinderen. 

Zij ruste in vrede . 

Wij danken U zeer hartelijk voor uw oprechte 
belangstel ling en medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma. 

Fam. Duivelshof 
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