
Gedenk in uw gebed en bewaar 
in uw herinnering 

MARIA JOHANNA VAN OETH 
sinds 1 juli 1978 weduwe van 

AUGUST WILHELM VAN BENTHEM 

Zij werd geboren te Neuenhaus (Did) 
6 augustus 1910 en overleed in over
gave aan God 30 januari 1991. 
We hadden moeder op 2 februari, het 
feest van Maria Lichtmis, voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie, waarna wij haar 
bij vader begraven hebben op het kerk· 
hof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Een zorgzame moeder en lieve oma is 
in vrede van ons heengegaan. 
Bescheiden en in eenvoud, zelfs wat 
teruggetrokken, heeft Zij sinds haar 
trouwen, altijd gewoond aan de Brand
lichterweg, waar de familienaam van 
Deth geen onbekende IS. 
Moeder is van een generatie die met 
hard werken en sober leven altijd met 
zorgende liefde klaar gestaan heeft 
voor het welzijn van haar gezin. Ze 
was dan ook het liefste thu1s en toen 
ze vanwege een kwaadaardige kwaal 

in het ziekenhuis verblijven moest, 
raakte haar moederhart van slag. Wat 
was ze blij toen ze opgenomen werd 
in het gezin van Rita en Johan. Daar 
heeft ze haar laatste levensweek door· 
gebracht. Daags voor haar sterven 
mocht Bennie, die tot aan zijn huwe· 
lijk altijd bij haar geweest was, met 
Matgorzata uit Polen naar Denekamp 
komen en haar nog komen bezoeken. 
Ze heeft op deze ontmoeting gewacht. 
Nu was ze klaar om afscheid te ne
men en haar leven vertrouwvol in Gods 
hand te leggen. 
God, die zij 1n diep geloof zo trouw 
gediend heeft, zal haar zeker opgeno
men hebben in zijn Rijk van licht en 
vrede. Nu zijn vader en moeder weer 
samen en zullen zij in liefde met ons, 
de kinderen en kleinkinderen, waarop 
zij zo gesteld was, verbonden blijven. 
Moeder, rust in vrede en bedankt voor 
alles wat je voor ons gedaan en be· 
tekend hebt. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bij
stand, wees haar en onze voorspraak. 

Voor uw deelneming en medeleven on· 
dervonden na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma, 
betuigen wiJ u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


