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In dankbare herinnering aan 

Hendrika Sophina Ekkelboom - Dooren 

sinds 27 augustus 1979 weduwe van 
Marinus Jozefius Ekkelboom 

Zij werd geboren te Denekamp op 18 
augustus 1907 en overleed na het 

ontvangen van het Sacrament der zieken in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost' te 

Oldenzaal op 20 juli 1998. We hadden haar 
24 juli voor het laatst bij ons tijdens de 

viering van de H. Eucharistie in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij 
haar bij haar man begraven hebben op het 

parochieel kerkhof aldaar. 

Een lieve en zorgzame moeder en oma Is op 
hoge leeftijd in vrede van ons heengegaan. 
Haar leven was werken en zorgen. Zij heeft 
twee wereldoorlogen met de daarbij 
behorende sociaal en economische slechte 
tijden meegemaakt. 

Na de lagere school moest ze direct aan het 
werk in de textiel, want er moest thuis brood 
op de plank komen. Gelukkig was ze een 
sterke vrouw, die nooit ziek is geweest. Door 
de tijden gerijpt was zij een verdraagzame 
moeder en oma, die met de wisselende tij· 
den mee ging en ook onze moderne tijd kon 
aanvoelen en begrijpen. De tuin was haar 
hobby en met kennis en liefde verzorgde zij 
haar bloemen. Jammer genoeg, raakte ze 
de laatste jaren geestelijk steeds meer ver· 
ward en werd opname in het verpleeghuis 
noodzakelijk. Daar is ze met veel liefdevolle 
zorg omgeven. Nu is haar leven voltooid en 
zal ze zeker bij God aangekomen zijn. 
Sophie Ekkelboom-Dooren, geschapen naar 
Gods beeld, heeft in haar lange vruchtbare 
leven altijd geprobeerd Gods liefde uit te 
stralen. Nu mag ze daarom delen in de vol
heid van Gods liefde en hierin met ons ver
bonden blijven. 
Moeder en oma, bedankt en rust in vrede I 

Voor uw deelneming, ondervonden na het 
overlijden van onze lieve moeder, oma en 
overgrootmoeder, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Ekkelboom 
Denekamp, juli 1998 


