
Tot de vrede van Christus is geroepen 

DIENA MARIA UIJLENKATE 
weduwe van 

A. J. Oude Middendorp 

Ze werd geboren te Lonneker op 
11 januari 1894. - Vrij plotseling over
leed ze te Oldenzaal op 29 okt. 1986. 
Na de Uitvaart in haar parochiekerk, 
toegewijd aan " Maria Tenhemelopne
ming", werd de korte crematiedienst 
gehouden in Usselo op 3 november. 

Ze was gezegend met een sterke ge
zondheid , waardoor ze de hoge leef
t ijd van 92 jaar kon bereiken. 

Hard werken op de boerderij in haar 
j onge jaren vond ze vanzelfsprekend , 
tot ze zich met haar man vestigde in 
1928 in het huis, waar ze tot haar 
dood gewoond heeft. - Hun huwelijk 
bleef helaas kinderloos. 

Ze had belangstelling voor haar me
demensen ; so'ber voor zichzelf, vond 
ze het een vreugde om te kunnen 
geven aan anderen, aan familie en 
aan kerkelijke instanties. 

Voor de natuur had ze een open oog ; 
genoot van de bloemen en planten en 
liet anderen meegenieten van haar 
mooie tuin. 

De laatste jaren zijn een beproeving 
geweest voor haar ; vaak ook voor de 
omgeving; niet goed meer te kunnen 
zien was háár grote handicap ; toch 
bleef ze op zichzelf wonen vanu it 
haar gedachte niemand tot last te 
willen zijn. 

Deze diepgodsdienstige vrouw heeft 
haar leven in Gods Handen gelegd ; 
met een grote verering voor Maria 
en voor haar gave : de rozenkrans. 

Ze voelde zich sterk met haar paro
chie verbonden, waarbij ze de laatste 
j aren thu is de H. Communie ontving. 

Moge ze nu de vervulling zien van 
haar leven en van haar geloof. 

"Heer, geef haar de eeuwige rust." 

Voor Uw medeleven bij het heengaan 
van mijn dierbare zus en onze tante 
Marie, zeggen wij U oprecht dank. 

Uit aller naam: 
H. G. Zwijnenberg-Uijlenkate 


