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In dankbaarheid gedenken wij 

Berendina Johanna Tönis 
weduwe van 

HENDRIKUS BERNARDUS GILBERS. 

Zij werd geboren op 24 augustus 1902 in De 
Lutte. Na een kortstondige ernstige ziekte en na 
gesterkt te zijn door de H. Sacramenten der 
Zieken onrleed zij op 16 december 1987 in 
De Lutte. Op 19 december d.a.v. werd haar 
lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
aldaar. 

Weinig eiste zij voor zichzelf, veel, heel veel 
gaf zij aan anderen. Hard werken op de boer
derij met de zorg voor een groot gezin, vaak 
keek ze met veel voldoening terug naar deze 
zware, maar voor haar mooie tijd . 
Wie in nood zat, vond bij haar een open deur, 
er was altijd wel iets te delen. 
Eenmaal verhuisd naar het nieuwe thuis in het 
dorp brak de periode aan voor haar hobby's: 
tuinieren en handwerken. Hoeveel poppen er 
door haar in Twentse klederdracht zijn gesto
ken is niet bekend. 
Intens genoot zij van haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Geen verjaardag werd ver
geten. 

Maar ook verdriet bleef haar niet bespaard, toen 
ze afscheid moest nemen van haar man en 
zoon. 
Haar totsvaste geloof hidp haar daar door. 
Een verraderlijke ziekte, waarvoor geen mense
lijke hulp meer was, heeft haar krachten ge
sloopt. 
Zonder zelfbeklag heeft ze haar lijden gedragen 
toen bleek, dat voor haar geen genezing meer 
mogelijk was. 
Haar laatste wens: geen lange lijdensweg en 
thuis te mogen sterven is in vervulling gegaan, 
Het sterven van moeder zal een grote leegte 
bij ons achterlaten, zij was een voortreffdijke, 
hartelijke moeder en lieve oma. 

Zij hield van het leven 
Zij hield "an de mensen 
Zij was om van te houden. 

Wij zullen haar nooit vergeten. Moge God 
haar belonen voor alles, wat zij voor ons deed 
met de eeuwige vreugde. 

De hartelijke blijken van meelt ven, cndervon
den tijdens de ziekte en het overlijden van 
onze zorgzame moeder en oma, hebben oos 
diep getroffen. Wij zeggen u harteli1k dank 
daarvoor. 

Kinderen. behuwd, klein- en 
achterkleinkinderen 

De Lutte, december 1987 
Beatrlxstraat 24 




