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Ter dankbare her ni • rin& aan 

JOSEFINE ANGELA ELIZABETH SUETERS 
weduwe van 

JOSEPH GERHARD DE. KUIJTER. 

Z11 werd geboren op 13 februari 1898 te Enschede 
en overleed op 19 februari 1987 le Denekamp. Op 
23 februari hielden we de uitvaart voor haar on haar 
oude parochiekerk, de Plechelmus te Oldenzaal, 
waarna crematie volgde te Usselo. 

Zij was een sterke persoonl11kheid die wist wat ze 
wilde. De opvoeding van ha.ar kinderen noemde ze 
zelf steeds "lief-streng". Eerlijk als aoud, ze, ze altijd 
waar het op stond, zonder ooit haatdragend te 
worden. 
Al 1aren moest ze steeds weer een stapJe terug doen 
met haar gezondheid. Dat verwerkte ze op ha.ar 
eiaen w11ze zonder anderen da.armee lastig te vallen. 
Ze hechtte gcote waarde aan de familieband en had 
steeds belangstelling voor haar kinderen. haar acht 
kleinkinderen en haar eerste achterkleinkind. Om-
2ekeerd ontving ze tot op het laatst ook veel steun 
van haar kinderen. 
Vier jaar eeleden kon ze niet meer voor zichzelf 
zoraen en werd ze opgenomen in Gerardus Majella 
te Denekamp. Door ha.ar aanpassingsvermogen en haar 
belangstelling voor alles wat er om haar heen ac
beurde en evenzeer door de liefdevolle zorg van 
hel huos, voelde ze er zich snel thuis en ze bewaarde 
tot het einde het kontakt met haar omgeving. 
Kracht vond ze ooi in ha.ar grote vertrouwen in 
God. 
Op hoge leeftijd gekomen en moegestreden. ze, ze 
enkele weken geleden: .. Het eniae waar 1k nu noe 
op wacht, is de dood" en daarb1J dacht ze ook aan 
degenen die haar daarin zijn voorgegaan. 

Dankbaar voor alles wat z11 voor ons betekende, 
slu,ten we ons aan b1J haar geloof en bidden: 

Heer, onze God, wij danken U voor deze sterke 
vrouw die zo nabij en dierbaar was. Geef haar Uw 
heerlijkheid. Uw toekomst en Uw trouw en leg 
hur handen 1n Uw schoot, om voorgoed uit te 
rusten. 
Geef dat z,1 mag voortleven in haar kinderen, in 
hun hart en in hun geweten. 
Geef troost en kracht aan ons en doe ons allen 
eenmaal thuis komen biJ U. Amen. 

Voor de vele bli1ken van belangstelling t11dens de 
ziekte en uw medeleven na het overlijden van onze 

·zorazame moeder, schoonmoeder en lieve oma, 
zenen wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




