
Dankbaar blijven we gedenken 

ELVIRA HENRIËTTE 
VICTORIA AUGUSTE STRAUCH 

weduwe van 

ALPHONSUS MARIA TEN PAS 

Ze werd geboren in Dortmund(DI.) op 
27 januari 1911. Ze overleed onver
wacht in het Stadsmatenziekenhuis 
te Enschede, op 7 november 1986, 

75 jaar oud, voorzien van de 
Sacramenten der zieken. 

Op 12 november deden we haar uitge
leide tijdens de Uitvaartdienst in de 
St.Jacobuskerk. - Daarna volgde de 

crematieplechtigheid te Usselo. 

t 
Ze heeft het in het leven niet ge

makkelijk gehad. Ze maakte de twee 
wereldoorlogen mee. kwam niet zon
der problemen naar Nederland, dat ze 
later als haar vaderland kon beschou
wen, kreeg meerdere keren met ziekte 
te maken en verloor negen iaar gele
den haar man. 

Maar door haar blijmoedige aard 
en haar Godsvertrouwen heeft ze dit 
allemaal aangekund. 

Klagen deed ze nooit. 

Ze genoot ervan voor de gasten te 
kunnen zorgen en altijd mensen om 
zich heer. te hebben. 

Ze hield van dieren en van haar 
tuin, waarin ze een dag voor haar 
overlijden nog bezig was. En ze bleef 
ook na het overlijden van haar man, 
een echt thuis houden bij haar doch
ter Tonny en schoonzoon Johan aan 
de Oliemolensingel. En de komst van 
Nurcan gaf haar opnieuw aanleiding 
om te zorgen. 

Onvergetelijk waren ook de vele 
vacanties naar het buitenland: Parijs, 
Wenen, Zürich, SI.Gallen, Salzburg. 
En muziek en · liederen waren op de 
reizen onmisbaar. 

Toen ze in Lourdes de vele zieken 
had gezien zei ze: Als je daar bent 
geweest, dan moet je met alles vrede 
hebben. 

z.o.z. 



We mogen ervan overtuigd zijn, 
dat ze nu, na een leven van Godsge
loof, de definitieve vertroosting, 
blijdschap en vrede gevonden heeft 
bij God, waar ze opnieuw met vader 
verenigd is. - Haar heengaan valt ons 
zwaar en is moeilijk te aanvaarden. 

Maar we weten ook: ze is nu thuis 
bij God. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor Uw vele blijken van deelneming 
na haar overl ijden en bij haar uitvaart 
danken wij U hartelijk. 

J. A. Temmen-ten Pas 
J . H. Temmen 
J. 0. C. ten Pas 
E. F. M. ten Pas-Wienk 

Enschede, 12 november 1986 




