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Dankbaar denken w1j terug aan onze lieve moeder 

en oma 

Henrika Maria Baveld 
weduwe van 

HERMANUS BLOEMEN 
ZIJ werd geboren op 22 apnl 1912 te Denekamp Ge
sterkt door het H. Sacrament der Zieken overleen 
zij op 6 oktober 1989 te Denekamp Tijdens de Vlaring 
van de H. Eucharistie hebben wij op 10 oktober 
d o. v afsche•d van haar genomen, waarna we haar 
lichaam te ruste hebben gelegd op het r .k kerkhof 
te Noord Deurnlngen , 

L1eve moeder en oma nu je er niet meer bent be
seffen we des te meer wat we In 1e heDben verloren. 
De laatste dagen z•Jn wij samen met haar druk ge· 
weest om de n•euwe kamer te Denekamp 1n te 
richten Zij waa er mtens bil) mee Tevens vond ziJ 
nog gauw even tijd om op kraamvisite te gaan b•J 
een van haar klelnkmderen. In dezelfde week nog 
wee ze de gehele dag blijmoedig aanwezig biJ het 
huwelijk van een ander kleinkind 
Ze hield z•elsveel van haar kmderen. klein· en achter· 
klemk•nderen en was altijd bil) als ze biJ haar op 
bezoek kwamen 
Semen met vader heeft ze 40 jaor in voor- en tegen· 
spoed doorgebracht op de boerden). Met veel en
thousiasme was ze dag en nacht bezig voor hem 
en de kinderen 
Ze h1eld van de boerden) en vooral van de tuin. 
In 1970 ging een grote wens van hun in vervulling 
Ze gmgen biJ de kerk wonen, waar ze samen vele 

gelukkige jaren doorbrachten met goede buren, fa
mille en kennissen. 
Ne b•jna 56 Ja&r huwelijk kwam ze er alleen voor 
te staan Dapper en moedtg g1ng ze verder. 
Door haar diepe geloof 1n God en Moeder Maria 
wist Zij z•ch gesteund Wij danken God voor zo'n 
goede en lieve moeder Moeder en oma w•) dAnken 
je voor alle · 1efde en zorg en b•dden God dat HIJ 
je beloont met het eeuw•ge leven. semen met vader. 
Je zult alt1jd een ateun en voorbeeld voor ons a' ten 
blijven. 
Mijn lieve k•nderen. klein· en achterkle•nklnderen, 
familie , buren en kenntssen U allen dank 1k voor de 
llelde en zorg voor mij Moge het U allen goed gaan. 
Bewaar mij 1n uw heronnering en uw gebed 

WIJ danken U Allen hartelijk voor uw aanwezigheid, 
medeleven en gebed 

Noord Deurntngen 
10 oktober 1989 

FAMILIE BLOEMEN 


