
"Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam 
moge ongerept bewaard zij11 bij de komst 

1•a11 onze Heer Jezus Christus". 
(1 Thess. 5. 23) 

Blijft met ons dankbaar in ere houden 
de gedachtenis aan 

Maria Johanna Tasveld 
22 januari 1901 werd ze te Rijssen gebo
ren. Daar heeft ze heel haar leven ge
werkt en gebeden totdat ze stierf: 10 
december 1975, 74 jaar oud, voorzien van 
de Sacramenten der Stervenden in "De 
Parkstede" te Rijssen. 15 december 1975 
hebben we haar lichaam ter ruste gelegd 
op de r.k. begraafplaats, eveneens te 
Rijssen, ve1irouwend op haar verrijzenis 

op de jongste dag. 

,.Marie Tusveld", ze was ons zo ver
trouwd. Heel Rijssen kende haar en zij 
kende om zo te zeggen heel Rijssen. 
Jaren lang had ze er rond gewandeld en 
rondgefietst vanuit het zusterhuis in de 
Rozengaarde, waar ze meer dan 30 jaar 
vertoefde om haar moeder gezelschap te 
houden en voor haar te zorgen, boter, 
en later ook koffie, bezorgend bij de 
mensen. Daardoor heeft ze ook tot op 

het laatst het contact met de mensen 
bewaard. Geen dag ging voorbij of ze 
liep wel even binnen bij haar zus, toen 
die nog leefde. 
Niet "een verre tante" was ze voor haar 
neven en nichtjes. Niet opdringerig was 
ze hen steeds nabij "als een tweede 
moeder". 
Moge God haar nu nabij zijn, alsook de 
vele vrienden en kennissen die haar in 
geloof zijn voorgegaan. Daarop menen 
wij te mogen vertrouwen vanwege Gods 
alomvattende liefde en haar gt'lovig 
Godsvertrouwen. 
Angstig als ze wel eens was, wensen wij 
haar toe de AANSCHOUWING, de ze
kerheid: ,,dat het goed was". 
Onze Lieve vrouw van Lourdes: bid 

voor ons. 
Dat ze ruste in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tiidens de ziekte en na het overlijden van 
onze dierbare tante zegge11 wij u harte
lijk dank. 

Haar neven en nichten 

Rijssen, december 1975 




