
Wie in Mij gelooft. zal leven 
ook al is hiJ gestorven 

Dankbaar blijven wij gedenken 
MINY TEN BUUREN 

weduwe van Hennie Grefte 

Zij werd geboren op 27 juli 1921 te 
Hengelo(O.). - Gesterkt door de 

Genademiddelen van de Kerk is zij 
overleden te Enschede. 25 maart 1982. 
het feest van Maria Boodschap. 
Op 29 maart d.o.v. was de uitvaart

dienst in de Ariënsgedachteniskerk en 
hebben wij haar begraven op de Cos

terbegraafplaats aldaar. 

Haar leven stond in het teken van 
dienstbaarheid. - Alles had zij over 
voor haar man en kinderen. 
Voor José, Anette en Henny was ze 'n 
echte en bijzonder bezorgde moeder. 
En Edwin. haar kleinzoon, was haar 
alles. - Ook voor haar moeder en tal
loos velen binnen en buiten haar fa
milie was zrj de zorgzame. attente en 
meelevende Miny. 

Tegenslag en ziekte in haar gezin 
deden haar nooit klagen. - Zij bleef 
steeds overeind. En ze kon dit mede 
door haar diep geloof en Godsver
trouwen. - Miny kon intens genieten 

van het goede en mooie: de natuur. 
alles wat groeit en bloeit. muziek en 
zang. 

Deze sterke vrouw werd een jaar 
geleden zelf ziek, ongeneeslijk ziek. 
Zij wist het. maar heeft het niet kun
nen accepteren Haar ziek-zijn heeft 
ze alléén willen verwerken. Dat heeft 
haar onnodig meer pijn gedaan dan 
alle lichamelijk lijden. 

Miny was blij dat ze tot het einde 
toe thuis kon blijven en ze was dank
baar aan allen die haar vooral het 
laatste jaar omringden en bijstonden : 
haar kinderen. familie. buren en haar 
vriendinnen. ook die van de zangko
ren van de Ariënsparochie. 

En wij die achterblijven zijn haar 
dankbaar dat zij in ons leven was. 
Wij zul len haar nooit vergeten. 
Wij mogen in geloof vertrouwen. dat 
de Heer van leven en dood. Miny. on
der de voorspraak van moeder Maria. 
het eeuwig geluk in het Vaderhuis zal 
g~ven en de rust en vrede. die geen 
ernde kent. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

José, Anette en Henny 
Edwin 


