


t In dankbare herinnering aan 

ELISABETH MENKEHORST-TEN HOOPEN 

echtgenote van Bernhard Menkehorst 

ZiJ werd geboren op 22 Januari 1912 te Bocholt 
(D). Plotseling 1s ZIJ overleden op4 Januari 1993 
Na een eucharistieviering 1n de kerk van de H 
Pancrat1us hebben we haar begeleid naar haar 
laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats "Het 
Waarveld" te Haaksbergen 

De lieve vrouw, goede moeder en fiJne oma 1s 
niet meer temidden van ons . Ruim 57 Jaar heeft 
ze haar leven mogen delen met haar man . Sa 
men mochten ze het meest kostbare wat een 
mens geven kan, aan haar 13 kinderen geven: 
het leven zelf . Alles wat er in haar was aan war 
me zorg en nabijheid, wist ze aan haar grote 
gezin te geven . De goede band met elkaar was 
voor haar van levensbelang . Ze leefde voor haar 
kinderen en kleinkinderen en was gevoelig voor 
wat er in een ander omging . Ze had een zacht 
karakter, was mild in haar oordeel, en had voor 
ieder een goed woord . Je kon altiJd b1J haar te 
recht , een wijze moeder en oma Ze werd 80 Jaar; 
dat is een leeftijd der sterken Alle kanten van 
het leven heeft ze Ie.ren kennen . Het grootste 
verdriet trof haar bij het sterven van haar doch 
tertje van twaalf. Ze was genoemd naar Maria . 
Die naam betekende veel voor haar, want Maria 
was voor haar een voorbeeld Evenals Maria 
bewaarde ze veel in haar hart en heeft ze veel 
1n stilte geleden . Sterk bleef ze in haar eenvoud 
en vooral in haar geloof . In onze gedachten zal 

moeder en oma altiJd b1J ons bliJven als een 
vrouw die door haar openheid en ondeugend 
spotten, zonder te kwetsen, heel veel kon rela 
tiveren Want leven reikte voor haar verder dan 
het moment Ze kon heel serieus ziJn met een 
glimlach op haar lippen Zo gaf ze ons de echte 
waarden van het leven mee Daar z1Jn we dank 
baar voor, en we gunnen haar nu van harte wat 
St Paulus noemt "Veruit het beste" 

Altijd maar liefde, 
tot helpen bereid; 

noo,t aan Jezelf denken, 
vergeet alle str,/d. 
Zo was Je handel, 

jaagt viJanden weg; 
nu ga Je van ons, 
nu wordt het leeg. 

Bedankt lieve oma 
door allen van ons, 

speciaal van mijn opa 
Welterusten , liefste . 

Dat zij mag leven in de vrede van de Heer. 

Dank U wel, dat u aan ons gedacht hebt bij het 
plotselinge overlijden van m1Jn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en fijne oma 

B.H. Menkehorst, 
kinderen, klein - en 

achterkleinkinderen. 


