
Ter herinnering aan 

ELISABETH BERNARDA WILLEMSEN 
Weduwe van 

Gerardus Johannes ten Buuren 

Zij werd geboren te Berge - Borbeck 
(Dld.) op 12 maart 1907 en overleed 
te Oldenzaal op 13 februari 1984. Op 
16 februari d.a.v. hebben wij haar 
ter ruste gelegd op het kerkhof te 
Deurningen. 

Lieve moeder, 
Bijna een jaar geleden kregen we te 
horen dat je hooguit nog drie maan
den te leven had. Je wist dat je ernstig 
ziek was en dat je afscheid van ons 
zou moeten nemen. Over de termijn 
van drie maanden heb je nooit iets 
gehoord. Is het daarom dat je nog zo 
lang in ons midden hebt mogen zijn? 
Voor ons, jouw kinderen, was het een 
schok te horen dat wij binnen afzien
bare tijd afscheid van je zouden moe
ten nemen. We gingen je vaker be
zoeken en je kwam vaker in onze 
gezinnen. Ons kontakt werd daardoor 
intensiever en samen hebben we ons 
voorbereid op dit afscheid. Vooral de 

laatste maanden dat Je bedlegerig 
was en wij bijna voordurend bij je 
waren, zijn voor jou en ons erg goed 
geweest, maar soms ook zwaar. 
Zelf zei je over jouw eigen leven dat 
het goed was geweest, ondanks de 
vele zorgen en het zware verlies van 
Frida en Hermientje. Het overlijden 
van vader heb je slecht verwerkt en 
pas toen je in de Molenkamp ging 
wonen kreeg je na enige tijd weer zin 
om verder te leven. Toen kenden we 
je weer als de belangstellende en 
zorgende moeder, maar ook de moe
der die het fijn vond om door haar 
kinderen verwend te worden. Jij kon 
heel moeilijk afscheid van ons nemen 
en wij van jou. Mag je nu de rust 
krijgen, die je zo echt verdiend hebt. 
Wij zullen door onze tranen heen 
lachen, dankbaar voor jou leven. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlljden van moeder, zeg
gen wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




