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Ter dankbare herinmmng aan 

MARIA HELENA VREE 

echtgenote van 

ANTONIUS MARINUS WOL THUIS 

Zij werd op 1 november 1911 in Denekamp 
geboren. Na een welbesteed leven is zij op 
8 november 1980 in haar huis te Henge
lo (0). in alle rust overleden. Op 12 novem
ber waren we in de O.L. Vrouwekerk bijeen 
om God te danken voor alles wat zij voor 
ons heeft betekend. Daarna hebben we haar 
te rusten gelegd op het r.k. kerkhof te 
Hengelo (0). 

We hebben zeer veel aan Moeder te danken. 
Ze leefde mee met al ons wel en wee en ze 
had alles over voor haar kinderen en klein
kinderen. Ze dacht altijd eerst aan haar man 
en kinderen en dan pas aan zich zelf. 1 n de 
geborgenheid van haar gezin voelde ze zich 
helemaal thuis. Ze stond al heel jong alleen 
op de wereld. Ze was op zichzelf aangewe
zen en de sporen daarvan droeg ze heel haar 

verdere leven met zich mee. Ze kon zich 
moeilijk uiten en moest daarom veel alléén 
verwerken. Maar in haar gezin vond ze haar 
geluk en vreugde. Het maakte haar vrolijk, 
vriendelijk van aard en levenslust ig. Ze zag 
er graag verzorgd uit. Parmantig en kwiek 
ging ze door het leven. Totdat de laatste 
moeilijke jaren van haar leven kwamen en ze 
had het erg moeilijk met de ziekte van haar 
man en van zichzelf. Het heeft haar ge
sloopt. Volkomen uitgeput is ze in alle rust 
en vrede naar God gegaan. 1 n haar vreugde, 
maar ook in haar nood en leed heeft ze 
steeds aan God vastgehouden. 

Moge Hij onze goede moeder en oma Zijn 
eeuwige L icht en Leven schenken. 

Voor Uw blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en na het heengaan van mijn lieve 
vrouw en onze goede moeder en oma, zeg
gen we U van harte dank. 

A.M. Wolthuis, 
kinderen en 

kleinkinderen. 

Hengelo (0). november 1980. 




