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HERMINA JOSEPHINA MARIA 
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echrgenore van 

FRA\CISCUS ANTONIUS NIEHOF. 

Zij werd geboren 17 oktober 1917 te Oot
marsum. Gesterkt door ' t H Sacramenr der 
Zieken. is M1entje op 19 no\ember 19SI 
plotseling overleden 1n het Ziel.enhub te 
Oldenzaal in de leefrijd \an 64 1aar. Op 
2; november hebben we haar lrchaam aan 
de aarde toevertrouwd rn hei ro1svaste ge 
loof dat zij met Christus zal delen rn Zijn 
verrijzenis 

Uiterlijk altijd kerngezond Is zij plotsel,nq 
tengevolge van een hartaanval overleden. 
Het is nog zo onwezenlijk. dar je moet 
aanvaarden. dat iemand. die je erg dier
baar is. je plotseling is ontvallen. 
Zo graag nog hadden wij haar met Frans 
nog velè mooie 1aren gegund. Terechr zijn 
wij daarom bedroefd, maar " " niet ver 
tw ij feld. 
Ges1erkt door het geloof durven wij aan
vaarden. dat zij door de Heer over leven 
en dood is opgenomen in Zijn heerlijkheid . 
In dit zelfde geloof willen wu - wel met 
veel pij n In ons hart om hel gemis - aan
vaarden dat zij bereikt heeft. waar heen 
wij allemaal onderweg zijn. 

De herinnering aan de zorgzame toew ij
ding aan haar man en het spontaan klaar 
staan voor velen, die een beroep op haar 
deden. zullen ons een steun en trooq 1!jn 
op onze levensweg. 
In haar geest durven en w illen wij gelo 
ven. dat haar dienend helpen voortgezet 
\\orde in het leven bij God die JUi~t dit 
helpen als laatste maatstaf voor echt leven 
hanreert. 
En wij vertrouwen er op. dat Lij onLe no 
den. zorgen en wensen blijvend b!J God 
zal aanbevelen en bij Moeder Maria tot 
wie zij een grote devotie had. 

Mientje. bedankt voor je leven in ons mid 
den. tot weerziens bij God en leef rn Z!Jn 
vrede! 

Voor uw blijk van medeleven ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overl ijden v:in 
mijn lieve vrouw. zeg ik U hartel!Jk dank. 

F. A. Nll:HOF 


