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We zullen haar dankbaar blijven gedenken 

BERENDINA HOGE BAVEL-DUBBELINK 

sinds 14 november 1961 weduwe van 

BERNARDUS HENDRIKUS HOGE BAVEL 

Ze werd geboren in de gemeente Losser op 24 januari 
1895. Thuis ontving ze het Sacrament van de Ziekenzal
ving en ging daar van ons heen op 11 februari 1988. Na 
de Uitvaartmis in haar parochiekerk, toegewijd aan 
Maria, werd haar lichaam te rusten gelegd op de be
graafplaats te Oldenzaal op 16 februari 1988. 

Met haar ouders kwam ze wonen aan de Duivelsdijk, 
waar ze zich heel haar verdere leven bijzonder heeft 
thuisgevoeld. Daar heeft ze vele jaren met haar man 
gewoond in echt geluk en haar aandeel gegeven in haar 
kleine, maar hechte gezin. Ze hielp mee op de boerderij, 
waarbij ze hard werkte om alles netjes te verzorgen. 

Ze was vriendelijk van aard, stond graag klaar voor de 
mensen thuis, maar ook voor haar familieleden en voor 
allen in de buurt, met grote bezorgdheid en medeleven. 
Karakteristiek was haar levend en blijmoedig geloof, 
waarvan ze zo spontaan getuigde. Ze voelde zich sterk 
met de Kerk, met haar eigen parochie verbonden; ze was 
blij dat haar nieuwe parochie de naam van Maria had 
gekregen, voor wie ze heel wat kaarsjes heeft opgesto
ken. Na haar verblijf in het Roessingh, 12 jaar geleden, 
ontving ze thuis de H. Communie en volgde de Misviering 
via de televisie. 
Ze was bijzonder gesteld op Minie en Gerri~ die haar 
geweldig hebben bijgestaan, vooral in de laatste jaren, 
toen ze, lichamelijk zo gezond, geestelijk achteruit ging 
en moeite kreeg met het onthouden. Dankbaar voor de 
goede zorgen is ze thuis gestorven; het kruisteken, dat ze 
vaak maakte, werd voor haar het teken van vertrouwen 
en overgave. 

Moge ze áefen in lu.t ficnt van áe 
verrezen 1feer. 

Voor uw medeleven, tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden, danken wij u hartelijk. 

H. Muntel-Hoge Bavel 
S. Munte! 


