
Moge deze kleine herinnering u doen 
bidden voor 

THERESIA JOSEPHINA MARIA 
KENKHUIS 

Geboren te Saasveld op 11 november 
1948 en ná voorzien te zijn van de 
Ziekenzalving is zij op 30 augustus 
1980 in het Gerardus Majella zieken
huis te Hengelo, rustig en kalm in 
de Heer overleden. 
Op woensdag 3 september d.a.v. heb
ben we in een plechtige eucharistie. 
viering in de parochiekerk te Saas. 
veld afscheid van haar genomen, 
waarna de begrafenis volgde op het 
parochiekerkhof. 

Met het leven van een mens gaat het 
als met de bloemen op het veld: van. 
daag zijn ze er nog, vol kleur en 
pracht en morgen zijn ze er niet 
meer. Haar sterven kwam voor ons 
als een verrassing ofschoon wij en 
ook zijzelf wel wisten dat haar 
lichamelijke krachten afnamen. 
Als kleuterleidster leerde ze de klei. 
nen in het voorportaal van de grote 
school de eerste begrippen van ,kort' 
en ,lang' - van ,dik' en ,dun' - van 

,groot' en ,klein'. Zij hield van de 
kinderen en ze hield van haar vak, 
als was het haar hobby. 
Het lijden bleef haar niet bespaard, 
maar zij heeft het gedragen zonder 
te klagen. 
Wij zullen haar naam noemen bij 
ons gebed en in de Eucharistie
viering. Wij zullen haar missen in 
onze huiskamer en in onze familie
kring, maar in ons hart blijft ze 
altijd bij ons. 
Wij willen baar danken voor alles 
wat zij voor ons en voor de kinderen 
en voor zovelen heeft betekend. 
Open Heer voor Thea de deur van 
de hemel en laat haar nu spoedig 
deel hebben in de vrede en vreugde 
van de Heer. 

Zij ruste in vrede. 

Mijn Jezus barmhartigheid 
Onze Vader. Wees gegroet. 

Voor uw blijken van meeleven, on. 
dervonden tijdens de ziekte en ná 
het overlijden van Thea, zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Fam. Kenkhuis 


