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Ter herinnering aan 

ZUSTER MARIE JOSEPH 
ELISABETH JOHANNA CATHARINA VAANHOLT 

Zij werd op 23 apri l 1911 in Lonneker geboren . 
Op 14 oktober 1932 deed zij haar intrede in de 
Orde van Onze Lieve V rouw. Gesterkt door de 
sacramenten der zieken, overleed zij op 1 juni 1978 
in het ziekenhuis De Stadsmaten te Enschede . 
Nadat we in de 0 . L. Vrouwekerk te Hengelo (0) 
God voor haar leven hadden gedankt, hebben we 
haar op 5 juni te rusten ge legd op het r . k. keckhof 

te Hengelo (0) . 

Niemand leeft voor zichzelf, 

niemand sterft voor z ichzelf , 
Wij leven en steNen voor God onze Heer; 

aan Hem behoren wij toe ! 

Deze woorden van St. Paulus zijn ook helemaal van 
toepassing op het leven van Zr. Marie Joseph. Ze 
leefde niet voor zichze lf maar voor God en voor 
haar medemensen. Daarvoor werd zij k looste rling e, 

die heel serieus probeerde te vo lbrengen wat God 
daarin van haar vroeg. Daarom kon ze ook meer dan 

40 jaar lang met hart en ziel op de kleuterschool 
met de kinderen bezig zijn . Ze hield erg veel van 

haar medezuste rs , va n haar fami I ie en van mensen 

die het moeilijk hadden. Ze was heel geestig en kon 
met haar voordrachten veel mensen blij maken . Ze 

leed er zelf het mees t onder als ze iemand anders 
verdriet had gedaan , Ze was dankbaar voor elk 
k lein gebaar van begr ip en goedheid . De laatste 
jaren van haar leven waren heel moeilijk. Ze voel

de zich erg eenzaam en vaak niet begrepen . Met 
vee l moed heeft zij al haar lij den gedragen. Ze 
groeide innerlijk steeds meer naar God toe. Ze was 

helemaal k laar om te sterven . 

In vol le overgave heeft zij heel bewust haar leven 
in Gods hand gelegd en is zo in alle rust naar haar 
Heer gegaan . 

Moge Hij haar Z ijn eeuwige rust en vrede schenken! 

Voor Uw b lij k van deelneming 

betoond na het over lijden van 

Zuster Marie Joseph 

zeggen wij U hartelijk dank. 


