
in G•' ~s Vaderhuls heremgo te wor
den mP! I aar man. Dankbaar zijn wij 
dat jezr~ Non::; in alle rust en vrede m 
veri.J;;ing is gegaan. Voor haar was 
het goed zo. 
Lie-n oma, u heeft uw leven geleefd. 
U was sen toonbeeld van zorgzaam
heid '3n l:efde voor ons. - Moge uw 
li&fJavolle voorbeeld en uw diepe ge
loof ons sterken om in verbondenheid 
met .,lkaar verder te leven. Met ver
trouwen geven wij u over in de Handen 
van God, die leven geeft over de dood 
h&en. Bij Hem zal u - herenigd met 
vader - mogen wonen voor altijd. 
Bedankt ·~oor alles! 
Wij zullen u missen. RUST IN VREDE 

Voor Je vele blijken van belangstel
ling en medeleven betuigen wij u 
onze hartelijke dank. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

I - ;l' • . 

Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank C, o God voor al wat leeft. 



Ter dankbare herinnering aan 

Johanna Christina Lena 
van Alstede 
weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS 
VAN BENTHEM. 

Zij is geboren op 22 november 1893 
te Enschede. ~ Na een arbeidzaam en 
welbesteed leven is zij, voorzien van 
het H.Sacrament der zieken overleden 
op 29 november 1988 in 't bejaarden-
centrum 'Scholtenhof' te Oldenzaal. 
Biddend hebben wij op 2 december 
afscheid van haar genomen in de 

St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal 
en haar daarna te rusten gelegd op 

de begraafplaats aldaar. 

t 
Hoewel zij de gezegende leeftijd van 
95 jaar mocht bereiken, kwam haar 
sterven voor ons toch onverwacht. 
Haar aanwezigheid was ons zo lief en 
zo vanzelfsprekend. Wij zijn dan ook 
dankbaar dat wij haar als moeder, 
oma en overgrootmoeder in ons mid
den mochten hebben. Hoewel wij niet 
haar eigen kinderen waren, heeft zij 
ons altijd met de liefde en zorg van 
een echte moeder omringd. 

In onze herinnering zal ze blijven 
voortleven als een opgewekte, blij
moedige vrouw die veel en hard heeft 
gewerkt. Als wijkzuster heeft zij jaren~ 
lang klaargestaan voor ·ieder die een 
beroep op haar deed. Naast de zorg 
voor mensen legde zij ook een grote 
belangstelling aan de dag voor aller
lei maatschappelijke ontwikkelingen. 
Deze brede interesse kombineerde zij 
met een sterk geheugen. Geen enkele 
verjaardag van familie of bekenden 
ontsnapte aan haar aandacht. 
Zoals zij zelf een goede buurvrouw 
was voor anderen, zo hebben haar 
naaste buren op de Walgaarden mede 
ervoor gezorgd dat zij nog tot haar 
94ste jaar zelfstandig kon blijven 
wonen. En dat stelde zij zeer op prijs, 
want zij had zelfstandigheid hoog in 
haar vaandel staan. 
Zij was een diep gelovige vrouw. 
Haar geloof stelde haar in staat om 
tijdens haar leven vreugde en verdriet 
te dragen. 
Hoewel zij liefdevol verzorgd werd in 
't bejaardencentrum 'Scholtenhof' en 
zij daar tevreden was, maakte de lust 
om te leven bij haar langzamerhand 
plaats voor een groeiend verlangen 
naar eeuwige rust; een verlangen om 

z.o.z. 


