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Onze Lieve Vrouw van 
Altijddurende Bijstand 

bescherm ons 

In dit gebed van haar gedenken we 

JOHANNA CORNELIA TIJDHOF 

echtgenote van wijlen 

JOHAN BERNARDUS EGBERINK 

Moeder werd geboren te Oldenzaal op 
4 april 1902. Zij ontving in geloof en 
vertrouwen het sacrament der zieken en op 
woensdagavond 17 september 1980 over
leed zij in vrede met God. In de Paus Joan
nes kerk te Hengelo (0) vierden we de 
eucharistie op maandag 22 september d.a.v. 
Daarna legden we haar te ruste op het r .k. 
kerkhof te Hengelo (0). 

Moeder was een sterke vrouw. We kennen 
haar grote zorg en inzet voor ons, haar 
kinderen en kleinkinderen. Je kon met haar 
praten. Zij deelde onze zorgen met ons. Ze 
leefde intens mee met de bliJe, en ook met de 
duistere dagen, die we allemaal moeten 
meemaken. De dood van vader was voor 
haar een zware slag, die ze eigenlijk 
altijd heeft meegedragen. Toen ze zelf 

voelde dat haar einde nabij was, zei ze " Ik 
ga naar vader ... ". Zo leefde ze mee met ons 
tot het laatste toe .. 
Ze was dankbaar voor de goede zorgen, als 
ze ziek was en was gelukkig in het gezin van 
Jan en Tiny met Marion, Maureen en 
Erwin ... 
Wat was ze blij. dat ze de trouwdag van 
Brigitte nog mocht meevieren. Ze was 
blij.toen ze wist, dat haar kinderen op hun 
plaats waren, hun levensdoei bereikt had· 
den. 
Moeder, we konden altijd bij u terecht in 
zorgen en noden, we bidden op voorspraak 
van Moeder Maria, op wie u zo vertrouwde, 
dat u nu de vrede bereikt mag hebben in het 
Huis van de Vader ... 
Ook kende ze haar zwakheden, maar Gods 
Liefde is groter dan ons menselijk tekort 
schieten ••. 

Moeder, leef voor altijd in vrede met God en 
moge Moeder Maria ons allen beschermen •.. 

Voor de vele blijken van belangstelling na 
het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en 
Kleinkinderen 

Hengelo (0). september 1980. 
Deurningerstraat 145. 




