


Dankbare herinnering aan 

Cornelia Vije - Duyn 

Geboren te Enschede op 31 maart 1916. 
Sinds 3 januari 1974 weduwe van 

Hendrikus Gerhardus Vije. 

Overleden te Enschede op 1 februari 2005. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 

kapel van het Dr. Ariënshuis hebben we op 
4 februari haar lichaam ter ruste gelegd op 

het R.K. kerkhof te Enschede. 

Geboren in een groot gezin had zij vooral een 
hechte band met haar vader. Uit haar huwe
lijk werden 1 O kinderen geboren, waarvan 
zij er drie vroegtijdig moest missen. Twee 
van hen stierven toen vader onder de oorlog 
naar een werkkamp in Duitsland werd over
gebracht. Zij stond overal alleen voor. Toen 
vader terugkwam en al gauw daarna ziek 
werd, was zij genoodzaakt om zelf mee uit 
werken te gaan. Het waren moeilijke tijden. 
En dit temeer daar zij zelf een zwak zenuw
gestel had, waardoor het leven voor haar en 
voor haar gezin niet altijd gemakkelijk was. 
Maar ging het weer goed met haar, dan was 
zij de gastvrije vrouw, bij wie alles kon, altijd 

vol humor en genietend van muziek, van de 
bloemen en de vogels en van haar tuin. Door 
haar zorg voor vader was zij erg aan huis 
gebonden en was haar enige ontspanning 
de wekelijkse avond van de "Moederclub". 
Toen vader kwam te overlijden kon zij het 
nog opbrengen om haar rijbewijs te halen, 
waardoor zij in staat was om uit te gaan naar 
kinderen en kleinkinderen, die haar na aan het 
hart lagen en ze kon naar de bingo-avonden. 
Na de ellende van de vuurwerkramp en 
de gevolgen daarvan van nabij te heb
ben meegemaakt, bracht zij haar laat
ste levensfase door in het Dr. Ariënshuis. 
Nam zij daar eerst nog aktief deel aan 
diverse bezigheden: geleidelijk aan ging zij 
steeds meer verlangen naar haar levenseinde. 
Als een gelovige vrouw heeft zij zich daarop 
voorbereid door het ontvangen van de Zie
ken Sacramenten. Zij kon in vrede heengaan, 
vertrouwend op het eeuwige leven, dat God 
bereid heeft voor die Hem trouw zijn geweest. 

Moge zij rusten in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter 
gedachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


