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Dankbare herinnering aan 

Maria Berendina Frederika Ticheler 

weduwe van 

HERMANN ANDR EAS ZONDAG 

Ze werd geboren te Enschede op 21 juli 1903. Ze 
overleed toch nog onverwacht op 24 december 
1993 te Enschede. Ze is 90 jaar geworden. We 
deden haar uitgeleide na de Uitvaartmis in de St. 
Jacobuskerk op 29 december 1993. Daarna volg
de de crematieplechtigheid te Usselo. 

Marie Zondag-Ticheler is bijna altijd Jacobuspa
rochiane geweest. Alleen de eerste jaren na haar 
huwelijk met Hermann Zondag woonde ze in de 
H. Hartparochie. 
Dat we dit het eerst vermelden heeft zijn reden: 
ze was diep gelovig en sterk op de kerk betrok· 
ken. Veel rozenkransen heeh ze gebeden en veel 
kaarsen opgestoken. Zo leefde ze mee met alles 
en iedereen in de familie . 

Ze was zorgzaam als echtgenote, moeder en 
oma. En ze was dol op haar ach.terkleinkinderen. 
Toen haar man overleed en daarna nog meerde
re dierbaren, greep haar dit sterk aan. 
Toch kon ze verder op haar levensweg dankzij 
haar geloof en haar sterke karakter. Ze bleef zor· 
gen en helpen in de zaak. En ze bleef alles wat er 
gebeurde in de stad en in de grote wereld geïnte
resseerd volgen dankzij de krant en de TV, niet 
alleen de politiek maar ook de sport. En heel lang 
bleef ze met haar zussen An of Jo naar de stad 
gaan om er te winkelen of zqmaar, later ging dat 
niet meer. 
Daags voor Kerstmis is ze in haar woning overle· 
den, ondanks haar hoge leeftijd toch nog onver
wacht. Moge ze delen in Gods goedheid en 
mensenl iefde die op aarde zijn verschenen. (Ti· 
tus 3,4). 
Moge de Glorie van de Heer haar nu omstralen 
(Lk 2,9). 

ONZEVADER WEES GEGROET 

We bedanken allen hartelijk die met ons mee
leefden na het overlijden en de uitvaart van onze 
zorgzame moeder en lieve oma en overgroot
moeder. 

De familie 




