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Dankbaar gedenken wiJ 

Allegonda Antonettij Dolphijn 
weduwe ven 

Johannel l8mber1ua Bulthuil 

Zij werd geboren op 30 april 1905 te Delden. 
Na een kort zoekbed Ie ZIJ on .. De Stoevelaar · 
te Goor overleden. op 14 tulo 1991 . Na de 
Euchanstoevterong ten afscheod hebben wiJ haar 
lichaam te rusten gelegd op het paroehoekerkhof 

te Goor op 18 julo 

,,BliJf mij nabij wanneer het avond is 
wanneer het licht vergaat on duisternis . • 

Nu de levensvlam in het hart van onze geloefde 
en fijne moeder, groot- en overgrootmoeder is 
opgehouden met branden, herinneren wiJ ons 
een van haar kenmerkende gezegden .,Elke 
avond leg Ik alles In Gods hand". 
Zij leefde vanuit haar geloof, waarb!J Maria een 
bijzondere plaats had In haar hart. 
ZIJ was er altijd voor ons en ledereen was voor 
haar ge lijk. Voor zichze lf vroeg ze niet veel, 
al waren de vakanties met vader gebeurtenis· 
sen waar ze semen naartoe leefden. 
Zijn overlijden kort na hun drleênveertlgste 
trouwdag bleef een donkere plek In haar leven. 
maar wet er diep in haar omging zou ze niet 
snel ui ten. Net als Maria bewaarde ziJ veel In 
haar hart. 

Een hart dat open stond voor groot en klein, 
tekenend voor de goede band met elkaar . .,Een 
moeder en oma om van te houden". 
Ook voor haar omgeving had zij oog en oor 
en ziJ was mild In haar oordeel en spreken, 
altijd het goede in de ander zoekend en 
vindend. 
Zeven jaar heeft ze geleefd en gewoond op 
.. De Stoevelaar" . Daar heeft zij vredig de 
ogen gesloten. 
Dankbaar gedenken wiJ haar en de loefde en 
zorg die zij zo heel vanzelfsprekend gaf, heel 
haar leven. WoJ vertrouwen dat ZIJ nu herenigd 
met haar dierbare man voortleeft In het eeuwig 
licht, In Gods hand. 

Moge Maria haar daar binnendragen: 

.. Maria, als gij onze schreden geleodt, 
Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd; 
Dan landen wij vellig ter hemelse re6, 
En danken u eeuwig, o starre der z .... . 

v .oor uw meeleven bij het zlekzl)n, het over
l iJden en het afscheid van onze geliefde en 
fijne moeder . groot- en overgrootmoeder zeggen 
wij u dank. Mogen wij u vragen haar In uw 
gebeden te blijven gedenken. 

Goor. 18 juli 1991 

Kinderen, 
klein- en 
achterkleinkinderen 


