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1 n de vrede van Christus 

is van ons heengegaan 

EUPHEMIA HERMANNA VAN BENTHEM 
op de leeftijd van 87 jaar. 

Zij werd geboren te O ldenzaa I op 16 sep
tember 1893. Op 17 mei. 1981 is zij in de 

,>', Heer overleden te Hengelo, voorzien van het 
Sacrament van de ziekenzalving. Op 21 mei 
d.a.v. hebben wij tijdens de gezongen Eucha
ristieviering in de parochiekerk van de H. 
Antonius van Padua te Oldenzaal afscheid 
van haar gen.omen, waarna de begrafenis 
volgde op het r.k. kerkhof aldaar , waar haar 
de blijde Opstanding wacht. 

Zij was een vrome godsdienstige vrouw. 
Deze godsdienstige inslag heeft zij van haar 
ouders meegekregen. Ze vergat nooit te bid
den en was een voorbeeld van verbonden
heid met God, met Jezus en zijn kerk. Dat 
gaf haar kracht ., toen zij na moeders' dood 
de zorg voor het gezin op zich nam. Ze was 
toen nog pas 21 jaar. Enkele jaren daarna 
nam zij ook Lies als pleegdochter tot zich. 
Haar liefde en zorg voor ons zullen wij nooit 
vergeten. Wij zijn haar bijzonder dankbaar. 
Vader heeft dankzij haar een onbezorgde 
oude dag mogen bereiken . Zij heeft hem tot 
het laatste toe met alles geholpen. Ook het 
wel en wee van ons allen ging haar zeer ter 

harte. Wij werden steeds met een lieve glim
lach en met grote gastvrijheid ontvangen. 
Geen wonder, dat er altijd een fijne verhou
ding tussen ons is gebleven. Dat zal in onze 
heFi0nering blijven. 
Helaas is zij toch nog onverwacht overleden. 
'n Diepe zucht was het einde. Jammer, dat 
dit juist gebeurde op 'n moment, dat wij 
niet in haar onmiddellijke omgeving waren. 
Bijna altijd was immers Lies of iemand van 
ons in haar nabijheid. De dood is een myste
rie, dat je niet kunt doorgronden. Dag en 
uur van de dood zijn niet te voorspellen. Wij 
moeten er in berusten. •Maar graag hadden 
wij haar nog een laatste teken van liefde en 
dankbaarheid willen geven. 
Wat ons overblijft, is voor haar te bidden. 
Wij vragen God, dat Hij haar zal belonen 
voor alles wat zij voor ons gedaan en bete
kend heeft. Moge zij voortleven in de vreug
de van onze verrezen Heer. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar 
oude dag en bij haar overlijden zeggen wij U 
allen onze hartelijke dank. 

Oldenzaal , mei 1981 
Zoddenbergstraat 13. 

Fam. van Benthem 
E. Trattner 
Neven en nichten. 


