
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Maria Gesina Teiken 
die te Emmercompascuum geboren werd 
op 23 mei 1893. Haar kerkelijk huwe
lijk sloot zij in haar geboorteplaats op 
21 augustus 1921 met 

Hermann Wilhelm Dunhof. 
Op 17 mei 1982 kwam oma in het Los
serse ziekenhuis. Zij was uitgeleefd. 
Zij ontving er het H . 01 iesel 17 sep
tember 1982. Na haar wasbeurt sliep 
zij stil weg, in de eeuwigheid . 
Haar begrafenis werd verzorgd 21 sep
tember 1982 op het kerkhof van de 
Maria Geboorteparochie te Losser. 

Deze vrouw heeft het leven gekend in 
allerlei schakeringen . Vroeg verloor zij 
haar vader, jong moest zij reeds wer
ken bij niet-familie, een boer in Duits· 
land. Zij wist van het harde bestaan 
van de turfstekers, maar had ook zo
veel fi jnbesnaarde gevoelens, dat zij 
een bijzonder goede echtgenote, een 
lieve moeder en oma in huis, maar ook 
een doorsprekende vrouw in het café 
was. Zij was steeds bereid voor ande
ren klaar te staan. Voor zichzelf had 
zij zeer weinig nodig. Menig feestje 

heeft zij verzorgd, vE:le gezelschappen 
liet zij eten of drinken en zelf? Zelf 
kwam zij niet aan de beurt, geen tijd, 
al tijd werk, soms laat in de uren, soms 
vroeg in de ochtend. Haar vreugde was: 
vier tevreden kinderen, 8 lachende klein
k inderen; de 6 achterkleinkinderen waar
deerden haar als een bijzonder lieve 
oma. 
Schepper God, U kent het geloof van 
Siena. U weet, wat zij hee:ft verwerkt 
in dit leven . Wij mensen aanvaarden 
zo moeilijk gebrek, nood en dood. Lief . 
de is loslaten. In de richting van het 
kruis. Aan U is de macht, U zingen 
wij, dank voor uw heerlijkheid. 
Siena mag weer leven onder Gods oog 
in het land van de levenden. Ps. 116. 

Voor uw blijken van medeleven, be
toond na het overli jden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder, groet
en overgrootmoeder betuigen wij u onze 
oprechte dank . 

H. W. Dunhof 
kind er en, klein- en 
achterkleinkinderen 




