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In liefde blijven wij gedenken 

BERENDINA MARIA HUISTEDE 
echtgenote van 

JOHANNES ANTONIUS KOLE 
Zij is geboren op 1 mei 1909 in Wiene 
(Gem. Ambt Delden) en overleden te Hertme, 
na voorzien te zijn van het H. Oliesel, op 
het feest van Maria ten Hemelopneming, 
15 augustus 1985. 
Na een gezongen Requiemmis hebben wij 
haar vanuit de Stephanuskerk te Hertme 
op het kerkhof aldaar te ruste gelegd. 

Vol zorg is zij heel haar leven geweest voor 
haar man en haar zeven kinderen. Het vroege 
heengaan van haar zoon Frans en van haar 
aanstaande schoondochter Jo hebben haar 
veel verdriet gedaan. Zij had veel zorg voor 
de familieband en vooral haar kleinkinderen 
waren haar oogappels. Zij was gesteld op 
bloemen, op gezelligheid in de huiselijke 
kring, maar ook op een gezellig uitje . 
Haar zorg bleef ook niet alleen beperkt tot 
de huiselijke kring. Vijfentwintig jaar is zij 
lid geweest van de K.P.O . waarvan dertien 
jaar als bestuurslid. Zieken hadden haar 
bijzondere aandacht en veel tijd besteedde 
ze dan ook aan ziekenbezoek. 
Tweeënvij!tig jaar is zij getrouwd geweest. 

Haar kinderen en kleinkinderen, buren en 
kennissen zullen haar missen, maar het meest 
wel haar man. 
Zij was zo graag tot het laatste toe voor hem 
blijven zorgen. 

Toch blijft de band van de liefde ook over 
de dood heen tussen ons mensen bestaan, 
want zegt St. Paulus de liefde is eeuwig, 
omdat zij uit God komt. In deze moeilijke 
dagen en ook in de toekomst zal zij daarom 
bij God in de hemel onze voorspreekster 
zijn en voor ons bidden om hulp en kracht. 
Zo blijven wij in liefde met elkaar verbonden 
in afwachting van het ogenblik, dat wij 
elkaar weer zullen ontmoeten in de grote 
eeuwige Liefde van God. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven met dit voor ons zo 
droeve gebeuren zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

]. A. Kole, 

kinderen en kleinkinderen. 


