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We blijven haar dankbaar gedenken 

ALBERTA HERMANNA MARIA 
TEN HOESELER-DAMINK 

sinds 15 december 1973 weduwe van 

JOHANNES ALBERTUS TEN HOESELER 

Ze werd in Oldenzaal geboren op 4 februari 1901 en door 
het Doopsel opgenomen in de Kerk van Jezus Christus. 
Na een lang ziekbed ging ze van ons heen in het 
Oldenzaalse ziekenhuis op 6 maart 1990. We hebben 
haar herdacht tijdens de Uitvaartmis in de Mariakerk te 
Oldenzaal, waarna we afscheid namen in het 
crematorium te Usselo op 9 maart. 

We zullen haar missen, die lieve moeder voor haar 5 
kinderen, zo'n hartelijke oma voor haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Ze was het warme middelpunt van 
haar gezin en van haar familie, waar allen telkens weer 
samenkwamen. Ze heeft in haar leven hard gewerkt, 
altijd bere id om te helpen, aktief in haar buurt en 
omgeving. 
Wat zat het Christelijk geloof diep in haar hart en in heel 

haar levenswandel. Ze heeft veel gebeden, gebeden 
ook voor haar medemensen dichtbij en veraf, met de 
rozenkrans als vaste metgezel. Ze was trouw aan haar 
parochie en aan de Eucharistieviering, waarbij ze opviel 
door een grote devotie tot de H. Gerardus en vooral tot 
Maria. 
Ruim 6 jaar verbleef ze in de "Molen kamp" waar ze zich 
goed thuisvoelde en een uitstekende verzorging genoot. 
De laatste periode moest ze veel pijn verduren; we 
hebben er vrede mee, dat ze nu uit haar lijden is verlost 
en voorgoed in Gods nabijheid mag voortleven. 
In haar geest van gebed vragen we. 

(joá, 
doe ons nieuw reven zien 
áoor tk áooá en verval fieen . 
'Wek.in ons nieuwe kJadit 
f[oor a[[e ,rweáeloosfieiá en veráriet fieen 
(jeej nieuwe vrucft.t 
en wat gestorven is . 

'Dat tk áooá niet zinfoos is, 
maar toegang tot een nieuw reven 
in Cn.ris tus Jezus onze :Heer. 
.9lmen. 

We danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden. 

Kinderen 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


