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MEMORIAM. 
In dierbare dankbaarheid willen wij in
dachtig blijven , 

MARIA HENDRIKA JOHANNA OUDE BEKKE 
weduwe van 

Hermanus Johannes Vennegoor 
Zij werd geboren op 7 januari 1893 te Ol
denzaal en , na op 23 september 1975 ge
sterkt te zijn in het Bejaardentehuis Ger-

. hardus Majella te Denekamp door het H. 
' Sacrament der Zieken, overleed zij op 25 

september 1975 in het R.K. Ziekenhuis te 
Oldenzaal. Na de viering van de Eucharis
t ie in de kapel van het bejaardentehuis 
hebben wij haar lichaam op 29 september 
d.a.v. te rusten gelegd naast dat van vader 
op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. 
Als een donderslag bij heldere hemel , zo 
werden wij geconfronteerd met haar toch 
wel zeer onverwacht heengaan. Haar 82-
jarige leeftijd stond borg voor een uitzicht 
op de nieuwe Verrijzenismorgen , maar dat 
dit op een zo snelle manier zou komen, 
heeft niemand van ons ooit verwacht. 
Zonder een woord van afscheid is onze 
moeder en lieve oma vertrokken; een lang 
sterfbed heeft ze nooit gewild; in een rots
vast vertrouwen op, de H. Moeder Maria en 
H. Gerhardus is dat gelukt. 
Zij was voor ons een lieve moeder en een 
allerliefste oma, die alles maar dan ook 
alles voor ons overhad . 
Moeder en oma heeft van O.L. Heer niet 
meer de kans gekregen U allen te be-

danken die haar vooral in de laatste jaren 
het leven tot een ware vreugde hebben 
gemaakt. Wij denken hier aan de Staf van 
liet b:ijaardentehuis St. Oerhardus Majella; 
aan Zuster Theodarde, die haar altijd en 
ove ral terzijde stond, aan de medewerk
sters van de afdeling en aan de vele vrien
dinnen die zij in het bejaardentehuis had 
en heeft gehad en welke laatsten haar 
reeds zijn voorgegaan op de weg naar 
O.L. Heer; niet te vergeten de vele lieve 
kennissen die zij zich te Denekamp en 
Oldenzaal maakte en aan moeders enige 
nog in leven zij nde broer en zuster en 
verdere familieleden naar wie haar sym
pathie uitging. 
Wij nemen aan dat wij geheel handelen 
naar haar laatste wens, die zij helaas niet 
meer kon uitspreken , indien wij U heel erg 
hartelijk bedanken voor al het goede dat 
U haar hebt aangedaan ; wij zullen het 
nooit vergeten. 
Moge onze moeder en oma nu samen met 
vader rusten in de vrede die Jezus Chris
tus hen en ons allen heeft beloofd . 

Voor Uw medeleven, in welke vorm dan 
ook, betoond na het overlijden van Maria 
Hendrika Johanna oude Bekke, betuigen 
wij U onze welgemeende dank. 

Gerrit, Riky, Nicole en Rob 
Vennegoor 

Oldenzaal , 29 september 1975 
Nagelstraat 8. 


