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echtgenote van 

Bernardus Hermannus Poste! 

Zij werd geboren op 1 december 1915 te 
Weerselo. Na een kort ziekbed is zij 
gestorven op 19 oktober 1984 in het 
Stadsmatenziekenhuis te Enschede. Zij 
was gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken . Wij hebben afscheid van haar 
genomen tijdens een Eucharistieviering in 
de Drieëenheidskerk te Oldenzaal, waarna 
we haar begeleid hebben naar het Crema
torium in Usselo. 

Bij Ma was altijd alles goed. Bij haar 
voelde je je daarom ook thuis. 38 Jaren 
heeft zij samen met vader mogen werken 
aan de bewoonbaarheid van onze wereld. 
Zij deed dat op haar geheel eigen manier; 
in alle bescheidenheid en met veel zorg 
voor het gezin en later ook voor de vijf 
kleinkinderen. Bij Ma kon iedereen zijn 
verhaal kwijt, want zij kon goed luisteren 
en genoot van de gesprekken om haar 
heen. 

Zij genoot ook van haar grootste hobby ; 
de tuin. Ze had er verstand van. Bloemen 
en planten waren voor haar een ver
trouwd gegeven. Zo ging zij om met Gods 
schepping, zo ging zij om met mensen, 
tegen wie ze vaak zei : wèèrkàmm'n! 
Op deze manier stond Ma zeer gelovig 
in het leven. En daarom weten wij, dat 
haar leven nu veilig is bij God. Dat ze 
daar thuis is. 

Wij blijven aan haar denken, onze ver
halen over haar gaan door en wij danken 
haar voor alle goeie zorgen en voor de 
vreugde, die zij kon geven en wij vragen 
God; geef haar de rust en de vrede bij U. 

Voor Uw blijk van deelneming onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 

B. H. Poste! 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, oktober 1984 
Oosterikweg 3 


