
Dankbare herinnering aan 

~URL\ HUSABETH TJMMER~IAMS 
Zij werd geboren te München-Gladbach 

(Dld) op l april 1899. 
Ruim 52 jaar was zij de echtgenote van 

Bcrnat·dus }'ranriscus Deliëu 
Samen met hem gesterkt door het H. Sa
krament der zieken en vol geloof in een 
eeuwig leven overleed zij, 6 weken nà 
baar man, op 13 nov. 1979 te Enschede. 

Het valt ons bijzonder zwaar om, zo kort 
na vader, nu ook plotseling afscheid te 
moeten nemen van onze zorgzame moe
der en lieve oma. 
Graag had zij nog een tijd bij ons wil
len blijven. Maar tegelijk ver langde zij er 
vurig naar om weer met vader verenigd 
te zijn na al die jaren van geluk, die zij 
samen hadden gedeeld in hun gezamen
lijke zorg voor hun gezin, in blijde en in 
droevige dagen. 

• Dankbaar voor alle zorg en medeleven, 
welke zij ontvangen mocht van haar kin
deren en kleinkinderen, wist zij ook zelf 
steeds liefde te geven aan hen, die haar 
tot steun waren en aan velen, die een 
beroep op haar deden. 

Zij was iemand met een blijmoedig ka
rakter, die oog had voor de zonnige kant 
van het leven en vooral genieten kon 
van de schoonheid van Gods' schepping. 
Altijcl bereid zichzelf weg te cijferen, 
stond zij klaar voor iedereen, die zij maar 
helpen kon. 
Zich voortdurend Sterkend aan Christus 
in de H. Eucharistie en met Maria als 
haar inspirerend voorbeeld, beleefde zij 
haar christen-zijn in dienstbaarheid en blij
moedigheid. 
Goede Moeder, lieve oma : wij danken U 
voor alles, wat U voor ons verder leven 
hebt meegegeven. Mee U vertrouwen wij. 
dat U nu door de dood bene opgegaan 
naar de eeuwigheid om mét vader te de
len in de eeuwige Paasvreugde in de 
hemel. 
H. Maria, Moeder van God, wees onze 
voorspraak. 

Hierbij danken wij U oprecht voor uw 
blijken van medeleven na het p lotseling 
overlijden van onze lieve moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 




