
In di.erbare herinnering aan 

• MARIA JOHANNA HORSTHU!S 

weduwe van 

HENDRIK.US JOHANNES EERTMAN. 

Zij werd geboren 26 september 1888 te Losser. 
Gesterkt door ·r Sacram ent der zieken overleed 
zij 21 februari 1978 te Denekamp. Haar gestor
ven lichaam hebben wij 25 februari d.a.v. te ruste 
gelegd in het parochieel kerkhof aldaar. 

Op een gezegende leeftijd van bijna 90 jaar is 
moeder door de dood van ons heengegaan. De 
laatste maanden namen haar geestelijke en li
chamelijke krachten duidelijk af en wist zij zelf 
heel goed dat het vertrek uit deze wereld op 
komst was, tegelijkertijd de overgang naar het 
eeuwige leven in Gods Vaderhuis. Zij was ge
hecht aan dit leven, zij leefde mee met haar 
kinderen en hun gezinnen, dicht bij en ver weg; 
zij was erg gevoelig voor blijken van weder-
1,iefde en zorg, vooral tijdens haar ziek-zijn. 
Haar leven werd gekenmerkt verder door een 
bijzonder diep geloof en Godsvertrouwen; daar
naast was zij zeer nauwgezet in de vervulling 
van baar taak en verplichtingen van dagelijkse 
en kerkelijk leven, altijd zich afvragend - tot 
het laatste toe - of ze het wel goed had ge
daan! Naast de droefheid om haar heengaan is 
er bij ons allen ook het vreugdevolle, troos
tende besef dat "ons moeder en oma" nu vol
komen gelukkig is bij God. De Heer heeft 
zijn getrouwe dienares niet onvoorbereid aan-

getroffen, want met hart en ziel was zij op Hem 
gericht. Het Sacrament der zieken heeft zij dui
delijk ervaren als een sterke genade die haar 
zou helpen om bij God te komen, ons aller 
begin en einde. 
Al mijn geliefden en dierbaren, ik ga jullie nu 
verlaten; maar ik wil jullie nog hartelijk be
danken voor alle goede zorgen die ik van jnllie 
allen mocht ondervinden. Mijn moederhanden 
en moederhart heb ik van God gekregen. ik 
ben blij dat ik zoveel goeds daarmee heb 
mogen doen. Moge de goede God het ons al
len belonen! Mijn allerlaatste woorden zijn dan 
ook : Dank je wel en tot wederziens in het 
Vaderhuis. 

Moeder Maria, breng uw kind naar nw Zoon, 
Jezus, amen. 

Voor nw deelneming, ondervonden tijdens de 

ziekte en na het overlijden van onze beminde 

moeder, behnwdmoeder , groot- en overgroot

moeder, betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Denekamp, februari 1978 
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