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Ter dankbare herinnering aan 

WILLEMINA CHRISTINA DILLE 
weduwe van 

Bernardus Johannes Cornelius Muller 
Zij werd geboren 1e Enschede op 

3 januari 1901 . 
Na een liefdevolle verzorging in het 

verpleeghuis 't Kleyne Vaert te 
Enschede, is zij , gesterkt door de 

H. Sacramenten gestorven op 
8 februari 1983. 

Na een gezongen uilvaart op 11 febru-
ari, volgde de crematie te Usselo. 

Drie weken na het afscheid van haar 
lieve dochter Sientje is nu ook moe
der onverwachts, maar in alle rust en 
overgave van ons heengegaan. 
"Niet bedroefd zijn " zou zij ons ook 
zeggen, zoals zij dat ook de laatste 
weken steeds zei. 
Zo was zij: een lieve moeder, vol har
telijkheid en zorg , die het verdr(et van 
anderen erger vond dan haar eigen 
verdriet. 

Veel l egenslagen moest zij in haar. 
leven ondervinden : zij moest afscheid 
nemen van haar zoon , van haar man, 
en onlangs nog van haar dochter. 
Zij tobde vooral de laatste jaren veel 
met haar gezondheid. Daardoor moest 
zij tenslotte ook haar huis prijsgeven. 
Maar bij al dit verlies heeft zij nooit 
haar levensmoed verloren . 
Door haar opgeruimd karakter, en de 
sterke wil. haar d.iep geloof, wi st zij 
altijd haar eigen verdriet t_e overwin
nen en anderen te bemoedigen. 
Voor haar ging 't leven verder, steeds 
weer opnieuw. Daardoor vooral heeft 
zij zoveel voor ons betekend. 
En wij geloven dat ook nu het leven 
voor haar verder zal gaan. Wij wensen 
het haar ook zo vurig toe: die nieuwe 
hemel , waar geen pijn is of verdriet, 
waar zij gelukkig zal zijn zoals zij 
anderen gelukkig heeft gemaakt. 
" Heer, geef haar de eeuwige rust, en 
het eeuwig licht verlichte haar." 

Voor alle belangstelling en hartelijk
heid voor moeder tijdens haar leven 
en voor alle medeleven bij haar over
lijden, willen wij U hartelijk danken. 

Dhr. en Mevr. Beldman- Muller 


