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In dankbare herinnering aan 

Marie 

Oude Bennink - ter Halle 

die geboren werd op 31 december 
19 JO en na het ontvangen van het 
Sacrament van de Zieken is gestor
ven op 18 apri l 1998. Haar leven was tot voltooiing 
gekomen. Verdrietig, maar dankbaar hebben we 
afscheid genomen van onze moeder en oma, en haar 
na de plechtige uitvaart in de parochiekerk 
H. Antonius Abt in Vriezenveen begraven naast vader, 
die haar op 24 mei 1987 was voorgegaan. 

Nooi1 klagend, nooil vragend, 
altijd alles zelf dragend. 
Zo was zij in haar leven 
haar arbeidzame handen 
hebben nu voor immer hun rus1 gekregen. 

Moeder en oma was een lieve, eenvoud ige en sterke 
vrouw. Haar lange leven kenmerkte zich door haar 
zorg voor ons en de negen kleinkinderen. Maar haar 
zorgzaamheid, herinneren we ons, strekte zich ook uit 
naar andere kinderen, die een gelukkige jeugd en 
moederlij ke zorg moesten ontberen. Jarenlang was ze 
namens " De Zonnebloem" een welkome bezoekster. 

Medemensel ijkheid was haar op het lijf geschreven. 
Van jongsaf aan bereid om dienstbaar te zijn voor haar 
familie en anderen. Groot was haar liefde voor de 
natuur en de verzorging van bloemen en planten. 

Ze was een diep religieuze vrouw die niet alleen met 
woorden, maar ook daadwerkel ijk inhoud gaf aan 
haar geloof. Haar kerkgang en gebed nam in haar 
leven een grote plaats in. Een trouwe meelevende 
parochiaan was ze. "Echt rooms!" noemde ze dat zelf, 
maar met respect voor degenen met een andere visie 
of levenswijze. 

Lang heeft ze samen met haar man genoten van fiets
tochten door het mooie Twente: en zonder hem van 
een bedevaart naar Lourdes of dichterbij naar 
Overdinkel, Wittem en Kevelaer. Ook uit Rome nam 
ze onuitwisbare herinneringen mee. Nu is ze weer op 
reis gegaan. 
Vol dankbaarheid hebben we afscheid genomen van 
elkaar. Haar laatste woorden hebben ons getroost. 
'Verblijven mag ze in het huis van de Heer tot in leng
te van dagen.' Ps. 23. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekzijn en na haar 
overlijden zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Vriezenveen, 23 april 1998 


