
Haar leven war geven, 

haar geven was leven. 

t 
Bewaar in uw herinnering en gt>denk in uw 

g~bed het leven van 

Maria Helena ter Duis 
sinds 24 deceruhrr 1969 weduwe van 

uERARDUS W IN fi:LS 

Nordhorn 

27-5-1895 

Olden7.aal 

2- 11 - 1990 

.Een sterke vrouw, wie zal haar vinden". Deze 
woorden uit het oud-testamentische boek der 
!'>preuken zijn btjzouder van toepJesi ng op deze 
moeder en owa. 

.Je moet werken alsof je het eeuwige leven hebt 
en je moet bidden alsof je reder moment kunt 
sterven". Deu woorden. vaak door haarzelf uit
gesproken vauen heel haar leven samen. 

Geloven en werken waren bij haar onverbre
kelijk met elkaar verbonden. Daarom ziJn wij 
biJ haar heengaan ?.et'r dankbaar d.ot wrt haar 
zolang in onze familiekring mochten hebben. 

Een rijk en welbesteed leHn is nu afgesloten, 
maar de goede herinneringen bliJven: haar zor
gende lieldt>, goedgeefsheid, optiwtsme. verge
vingsgezindheid en vooral haar diep geloof en 
liefde voor de Kerk. 

Ook had ze een sterk gevoel voor rechtvaardrg
heid. We kenO(•n haar handelt>n in de l\\eede 
wereldoorlog en denken d•arbij aan haar he
middelende rol bij de vnJlating van zeven jonge 
mensen uit ons dorp. 

Haar laarsre verjaard•g was een g rote fatnilie
r~ünie . Her begon met een Eucharisrievit•ring 
in de paro.:hiekerk en daarna een gezel !tg s•nwn
zijn in de leesrzaal. 

ó November vorig jaar vroeg ze ow het sacra
ment der zieken. z .. wilde volkomen vnorhe
reid ZiJn op de da~. waarop de Het'r haar bo1 
Zit:h zou roepen. Zo is ze geheel onverwacht 
op Allerzielen van ons heengegaan. 

Wrj haar kinderen, klein- rn achterkleinkinde· 
ren hebhen er vrede mee. al zal haar l<'~e 
plaats, uker in het gezin van Roos en Theo. 
gevoeld worden. 
In d:onkbaarheid en r spekt blijven wij haar 
gedenken. 

Rust In vrede. 

Maria, Moeder van AltiJddurende Stjstand. wees 
haar en onze voorspraak. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 

wij U hartelijk. 

De familie 


