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In een sterk geloof is ons voorgegaan 

MARIA JOSEPHINA POLHUIS-BERENOS 

vanaf 22 april 1939 gehuwd met 
JOHANNES HENDAlKUS POLHUIS 

Ze werd geboren aan de Postweg in Berghuizen op 
7 maart 1907. Na een korte Ziekte is ze toch nog 
plotseling thuis, in Oldenzaal, overleden op 
Oudejaaramorgen 1988. De uitvaartdienst vond 
pl~ats In .haar parochie-kerk, toegewijd aan Maria, op 
4 Januan 1989, waarna haar lichaam aan de aarde 
werd toe~-trouwd op de begraafplaats te Oldenzaal. 

Het 50-jarig huwelijksfeest stond al vlak voor de deur, 
maar aan alle plannen is nu een eind gekomen. Maar 
blijven zal de herinner1ng als lie~ vrOIJW bij hem, die 
al die jaren met haar zijn leven mocht delen, en als 
goede moeder en oma bij haar 4 kinderen, die zoveel 
van haar mochten ontvangen en bij haar 
kleinkinderen. 
Ze was een opgewekte vrouw, die gauw tevreden 
was en altijd klaarstond voor haar familieleden en 
voor allen, die een beroep op haar deden. Ze had 

graag mensen om zich heen, aan wiP ze haar goede 
zorgen kol" geven; van de andere kantwilde ze op de 
hoogte z:Jn van de situatie van haar kinderen 
kleinkinderen en anderen om des te beter te kunne~ 
meeleven. 
Een sterk geloof bezielde haar leven en gaf haar 
levensvreugde.Trouw leefde ze mee met haar 
parochie, eerst de Antonlus, daarna de Maria· ze 
hield ervan vroeg naar de kerk te gaan, waarbij z~ de 
waarde van het samen-vieren·van-de-Eucharistie 
ook aan anderen voorhield. Daarbij had ze een grote 
toewijding aan Maria, die haar vooral in Kevelaar zo 
bijzonder nabij was. 
Goed gezond, werd ze de laatste jaren door veel 
Ziekte en operaties beproefd; maar ze bleef 
opgewekt In haar ernstige ziekte wist ze te berusten 
en was blij met de H. Communiedaags voor Kerstmis, 
thuis. 
Op Oudejaarsdag brak voor haar de nieuwe dag aan. 
Moge ze gelukkig zijn in de zon van Gods Licht 

VoOf uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden danken wij u van harte. 

J.H. Polhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


