
Ter dankbare herinnering aan 

ANTONIA MAGDALENA MARIA 
VAN DEN TOL 

weduwe van 
HENRI MORRIËN 

Zij werd geboren op 11 mei 1932 te 
Enschede en overleed onve,wachts op 
17 december 1984, in haar woning al
daar. - Bij haar uitvaart vierden wij de 
H.Eucharistie in de Goede Herderkerk 
te Enschede op 21 december d.a.v. 

waarna de crematie volgde te Usselo. 

Voor Marjon, Hans en René is haar 
plotseling sterven een onpeilbaar ver
driet. - Ze waren heel innig met hun 
moeder verbonden in lief en leed, in 
goede en kwade dagen. 

Moeder was zo zorgzaam en sterk 
in haar liefde voor haar man en kin
deren. Met hén bouwde zij een geluk
kig huwelijks- en gezinsleven op en 
daardoor kregen haar kinderen een 
gelukkige jeugd. 

Het heengaan van vader gaf haar 
diep-gevoelige aard een grote schok 
en di.t sterven doorleefde zij met veel 
emoties. 

Maar zij worstelde verder: optimis
tisch. klaar staand voor iedereen. niet 
op zichzelf gericht maar sociaal be
wogen. - Zij had daardoor vele goede 
vrienden en vriendinnen en met som
migen van hen had zij daarbij een bij 
zondere band. 

Zij kon haar leven weer zin geven 
dooi de vreugde mét en vóór elkaar. 

Haar liefde en voorkeur gingen uit 
naar mooie dingen in natuur en kunst 
en daarvan kon zij actief en passief 
echt genieten. 

Haar levensmoed putte zij ook bij
zonder uit haar geloof. - Dit oprechte 
geloof gaf zij aan haar kinderen door 
en beleefde zij zelf in eerlijke eenvoud. 

Zij voelde zich bijzonder verbonden 
met de Moeder Gods Maria, voor wie 
zij een blijde verering koesterde. 

Moge zijn nu de rust gevonden heb
ben na haar rusteloos leven van wer
ken en zorgen in de liefde van God. 
en mogen wij haar vol lieve en dank
bare herinnering in ons hart bewaren. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

De kinderen. 




