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Dankbaar gedenken wij 

Geertruida Johanna Busscher 
echtgenote van 

JOHANNES 'JIEHOFF 

Zij werd geboren te Tilliqte 19 januari 1898 
en overleed in het verpleeghuis Gerardus 
Majella te Denekamp 8 mei 1990. Na de 
viering van de H. Eucharistie werd ze op 
11 mei d.o.v. begra~en op het rJ.:. kerkhof 

te Nrd. Deurningen. 

In al haar eenvoud was zij een voortref
felijke vrouw en moeder. Wat een zorg 
heeft ze verricht voor haar huisgenoten. 
Rusteloos was zij bezig. met lege handen 
zat ze nooit. En dan haar grote moeder
liefde. maar een verlangen kende LIJ: haar 
kinderen gelukkig re zien. 
Ondanks haar eigen ziekte leefde z[j toch 
mee met haar medemen~en. Nooit kwam 
er een klacht over haar lippen. Haar zor
gen nam ze mee in haar graf. haar kommer 
droeg ze mee naar God in de hemel. 
Heel diep geworteld was haar geloof in 
God. Dit geloof droeg z[J ook over op haar 
gezin. De kerk was haar dierbaar en zolang 
het nog even kon ging ze naar de H. Mis. 
Haar toevlucht was haar rozenkrans. Haar 

kracht vond ze in haar gebed. Vol belang
stelling was ze voor haar kleinkinderen en 
hun vorderingen op school. Ze vond het 
fijn. wanneer ze de kinderen en kleinkin
deren om haar heen had vooral biJ haar 
verjaardagen. 
Haar lichaam is gestorven, maar haar geest 
blijft onder ons leven. In haar levensboek 
zullen we nog vaak lezen en er uit kunnen 
leren "'at leven is. 
Mijn lieve man kinderen en kleinkinderen. 
familie. buren. kennissen en iedereen die m!J 
op het verzorgingshuis nabij "'aren. dank 
ik hartelijk voor alle liefde en goede zor
gen aan mij besteed. 
In de Mariamaand nam ik afscheid en vanuit 
de hemel blijf ik voor jullie zorgen. 
Maria, Moeder van de H. Rozenkrans. bid 
voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na her 
overlOden van mijn lieve vrouw. onze zorg. 
zame moeder. schoonmoeder en oma, be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Niehoff 


