
Moge God Zich nu over haar ontfermen tm 
opnemen in Zijn hemelse vreugde. Moge die
zelfde God ons de kracht geven om het le
ven van alledag naar best vermogen aan te 
kunnen in verbondenheid met elkaar. 

Voor uw belangstelling en medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn geliefde vrouw, onze zorgzame ma
ma en oma 

Andrea ten Theije--Hlllenaar 

zeggen wij u allen hartelijk dank. 
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Namens de familie : 

Gerrit Jan ten Theije 
Prins Bernhardstraat 1 
Oldenzaal 



t 
In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

ANDREA ALBERTINA MARIA HILLENAAR 
echtgenote van Gerrit Jan ten Theije 

Zij werd geboren te Enschede op 23 aug. 1936 
en is overleden te Oldenzaal op 13 sept. 1980, 
na gesterkt te zijn door het Sacrament der 
Zieken. Woensdag 17 sept. hebben wij af
scheid van haar genomen tijdens de gezon
gen Uitvaartdienst in de Sint Antoniuskerk, 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd op 
de Begraafplaats van Oldenzaal 

Naar menselijke maatstaven is Andrea te 
vroeg van ons heengegaan: 44 jaar is te jong 
om te sterven. Het komt je niet uit, de kin
deren zijn nog zo klein. Toch zien wij, bij 
alle droefheid om het gemis, in haar dood 
ook een verlossing uit een pijnlijk lijden en 
angst. Wij geloven dat met haar aardse einde 
niet alles voorgoed voorbij is, maar dat God 
haar over de drempel van de dood heentilt, 
om haar voor altijd gelukkig te doen zijn bij 
Hem. Deze geloofs-uitspraak past bij het le
ven van Andrea. Haar leven roept het beeld 
op van de sterke vrouw, waarover het Boek 
der Wijsheid spreekt: 

"Een sterke vrouw! Men vindt haar niet ge
makkelijk. Haar waarde is hoger dan die 
van juwelen. Haar man kan vast op haar 
bouwen. Hem ontgaat geen winst. Zij brengt 
hem voordeel, zolang hij leeft. Zij omgordt 
haar lendenen met kracht en steekt de 
handen uit de mouwen". 

ZIJ was een kordate vrouw, die de dingen bij 
de ware naam noemde, vaak goedlachs en 
vol humor. Zij was gelukkig getrouwd met 
haar man Gerrit en probeerde naar best ver
mogen voor haar grote gezin te zorgen. 
Op haar eigen wijze was zij dag en nacht 
voor hen in de weer, door gebruik te maken 
van haar handel-talenten. Zij was een ge
boren handelsvrouw, die daarnaast een sterk 
gevoel voor het religieuze bezat, o.a. in voor
tekenen, die nogal eens uitkwamen. 
De laatste jaren was zij niet goed gezond. 
Eindelijk in het ziekenhuis opgenomen, had 
zij er een voorgevoel van, dat het einde niet 
lang op zich zou laten wachten. Zij vroeg 
zelf om het Sacrament der Zieken te mogen 
ontvangen. Zij bad alles nog zo dapper mee. 
De crisis-situatie na haar maag-operatie heeft 
zij niet overleefd. We stonden om haar heen 
om te zien hoe zij vocht met de dood. Sa
men hebben we gebeden dat God haar gauw 
uit haar lijden zou verlossen, en gelukkig 
heeft dit niet al te lang geduurd. 


