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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA KLEINLANGEVELSLOO 

Echtgenote van Hermanus Johannes Pijn
appel. Eerder weduwe van Gerardus Jo
hannes Bruggeman. 
Zij werd geboren 16 oktober 1911 te 
Lierderholthuis (gem. Heino). Zij over
:eed na een geduldig gedragen lijden -
voorzien van de H.H. Sacramenten - te 
Deventer 1 december 1977. 
Haar l ichaam werd aan de schoot der 
aarde toevertrouwd op het parochieel 
kerkhof van H. Kruisverheffing te Raalte, 
waar het wacht de Dag van de Opstan
d ing. 
Haar ziel leve met Gods Uitverkorenen! 

DAN KBETU IG ING 

Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en het overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder 
en grootmoeder zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

fam. H. J, Pijnappel 
fam. G. J. Bruneman 

"Met Kerstmis ben •ik weer thuis!" Dit 
was haar •diepste wens. Zij wist echter 
niet, en wij met haar, dat zij In deze tijd 
van Verwachting, de Advent, haar ver
wachting op deze wijze vervuld zou wor
den: voorgoed thuis bij haar Heer en 
God! Een goede gedachte voor hen die 
achtet'blijven, ja misschien wel geslagen 
zijn dat dit zo gauw, en min of meer on
verwacht is gebeurd. 
Toch mogen we niet verslagen zijn, want 
moeder zelf was hiervan een groot en 
goed voorbeeld. Een vrouw die door het 
!even was getekend en nooit verslagen. 
Ze was ondanks alles wat zij heeft mee
gemaakt een opgewekte vrouw en moe
der. Zij stond altijd open voor de bliJ· 
heid van de mens zonder het leed te 
vergeten. Dit alles werd gedragen door 
een diepe godsdienstzin, die zij bewust 
voorleefde In de gezinnen waartn ZIJ 
·1rouw en moeder mocht zijn. Vooral de 
laatste drie jaren waren voor haar een 
grote weldaad bij altes wat zij voorheen 
had meegemaakt. Va,der Herman was 
ook voor haar weer een groot lichtpunt 
in haar leven geworden. Allen zijn wij 
haar dankbaar voor alles wat zij voor 
ons gedaan, geleden en betekend heeft. 
Moge de goede God haar rijkelijk be
lonen voor haar leven temidden van onsl 
Heer geef haar de eeuwige rust en het 
eeuwige licht verlichte haar, dat zij ruste 
in vrede. 


