
In dankbare herinnering aan: 

Maria Johanna Josephina 
Duesmann-Tithof 

Mama is geboren te Oldenzaal op 3 maart 1936 en ge
sterkt door de zegening der zieken is zij op 27 oktober 
2000 overleden. Op woensdag 1 november hebben wij 
afscheid van haar genomen tijdens de Eucharistieviering 
in de H. Drieëenheidskerl<, waarna de begrafenis volgde 
op het kerkhof aan de Schipleidelaan te Oldenzaal. 

Mama was iemand die de touwtjes goed in handen had. 
Zij vond het fijn als zij haar man, kinderen en kleinkinde
ren om zich heen zag. Haar kleinkinderen, hoe klein ook, 
belden haar vaak en vroegen advies als zij het niet eens 
waren met hun moeder. Zij hadden veel vertrouwen in oma. 
Mama was een rustpunt in haar gezin. Zij genoot intens 
van de vele wandelingen, van de natuur en de stilte in en 
rondom haar huis in Uelsen. De bomen en planten in haar 
bos zullen weer gaan bloeien Maar haar leven is voorbij. 

Al vele jaren was zij ziek en het ging steeds slechter. Mama 
probeerde alles nog mee te maken en klaagde nooit. Haar 
te kunnen helpen en verzorgen was voor ons een grote 
voldoening. Ontroerend waren de laatste dagen waarop 

zij telkens opnieuw aangaf te willen gaan slapen en ze 
bewust de zegening der zieken ontving. Tijdens deze 
zegening nodigde zij ons allen uit haar te drinken te 
geven. Dit om te benadrukken dat wij allemaal gelijk 
waren. Dat zij dankbaar was voor de liefde en de zorg 
die ze kreeg, sprak ze duidelijk uit. ' Ik was gelukkig met 
jullie. Bedankt voor alles. Jullie zijn lief.' Het was fijn 
deze dank te voelen. 

Mama je hebt geprobeerd te vechten voor je leven, maar 
we wisten het ging niet meer. Jij moest ons achterlaten 
en wij moesten jou laten gaan. Maar je gaf ons een op
dracht mee wees lief voor elkaar en zorg goed voor papa. 
Omringd door ons ben je van ons heen gegaan. Door 
dit heengaan wordt het nu stiller. Mama bedankt voor 
de grote liefde die jij je gezin geschonken hebt. Het blij
ven fijne en mooie herinneringen 

Moge de goede God - vandaag op het feest van Aller
heiligen - je belonen voor al het goede dat jij hebt ge
daan. 

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma zeggen wij hartelijk dank. 

Familie Duesmann 




