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BIJ U, mijn hoogste goed, 

mijn God, bij U ben ik geborgen. 
(Ps. 73) 

BETSIE CHRISTINA KIENHORST 
echtgenote van 

JOHAN ALBEATUS OUDE BOS 

werd geboren op 'l7 februari 1923 te Oldenzaal. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken, 
stierf zij op 15 oktober 1977 In het ziekenhuis 
,.De Stadsmaten" te Enschede. Bij haar Uit· 
vaart op 19 oktober d.a.v. hebben wij God onze 
dank gebracht voor haar leven en liefde te· 
midden van ons. Daarna hebben wij afscheid 
ven haar genomen in het Crematorium te Usselo. 

In grote liefde en dankbaarheid zullen wij terug· 
denken aan onze I ieve vrouw en moeder. Het 
grootste gedeelte van haar huwelijksleven ken
de zij niet alleen de zorg voor haar gezin, maar 
daarnaast verzorgde zij zeer vele jaren haar 
vader en moeder, die tot hun dood bij haar 
dochter bleven wonen. 
Toen zij na twintig jaren een andere woning 
kreeg toegewezen, hoopte zij in het nieuwe huis 
met haar man en zoon wat rustiger te zullen 
leven. Maar vanaf het allereerste begin traden 
de verschijnselen van ziekte en oververmoeid· 
heid naar voren. Ondanks haar machteloosheid 
bleef zij vol goede moed en hoopt op betere 
dagen. Met veel geduld en in gelovige over
gave heeft zij haar lijden aanvaard en was zij 
dankbaar voor de vele contacten, die zij de 
laatste jaren mocht onderhouden. 
De goede God heeft haar nu uit haar lijden 
verlost. ZIJ heeft haar einddoel bereikt. Nu leeft 
zij voor altijd zonder pijn en gelukkig in het 
Huis van God. 

Wel laat zij een lege plaats achter bij haar 
dierbare man, van wie zij elke dag woorden van 
troost en genegenheid mocht ontvangen en met 
wie zij hoopte de dag van hun 25-jarig huwelijk 
te mogen vieren. 
Een lege plaats bij haar zoon, die mceder nog 
niet kan missen. 
Die achterblijven zijn nog onderweg, maar een
maal zullen wij weer samen zijn bij God. 

Gebed. 
God, wij kunnen niet geloven 
dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan 
en dat alles, wat zij voor de mensen 
heeft betekend, nu verloren is. 
Wij verenigen ons met het geloof 
waarin zijzelf aan U heeft vastgehouden 
ten einde toe. 
aan U. haar God en de onze, 
die voor ons leeft 
vandaag en morgen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Voor uw blijk van deelneming, betoond na het 
overlijden van onze lieve echtgenote en moeder, 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Oldenzaal , oktober 1977 
Bentinckstraat 62 

J. A. Oude Bos 
Aonnle en Greetje 




