
Ter dankbare herinnering aan 

MARIA JOZEFINA LAARVELD 

weduwe van 

Gerrit Jan Barnardus Spitholt 

ZIJ werd op 20 maart 1923 geboren te 
Enschede. Door een noodlottig ongeval is 
op 3 januari een abrupt einde gekomen 
aan haar leven. We hebben afscheid van 
haar genomen op 9 januari 1989 tijdens 
een eucharistieviering in de H. Anionlus
kerk te Oldenzaal en haar daarna begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Haar dood heeft ons overvallen en diep 
geschokt. Het kwelt ons geen afscheid te 
hebben kunnen nemen van haar die ons 
zo dierbaar was. Tegelijkertijd troost het 
ons dat ons leven met haar zo goed, zo 
waardevol was. 
Zij was een lieve en zorgzame vrouw, 
moeder en oma. Met veel liefde en geduld 
heeft zij ons allen, zonder onderscheid, 
omringd. Ons wel en wee gingen haar 
zeer ter harte. Zij stond dan ook altijd voor 
ons klaar. Niets was haar daarbiJ teveel. 
Meer dan eens cijferde zij zichzelf voor 
ons weg. Heel veel plezier beleefde zij 
aan de omgang met haar kleinkinderen. 
Zij was zichtbaar trots op hen. 
Naast de zorg voor ons, besteedde zij ook 

zorg en aandacht aan anderen. Familie
leden, vrienden en kennissen die een be
roep op haar deden, deden dat nooit te
vergeefs. Zij liet zich daarin kennen als 
een gastvrije gezellige en open vrouw, die 
haar hart op de juiste plaats had Mede 
daardoor mocht zij zich verheugen In een 
grote vrienden- en kennissenkring. 
Behalve voorspoed heeft zij ook veel 
verdriet gekend. Vooral het verlies van 
haar man en onze vader heeft diepe spo
ren bij haar achtergelaten. Maar wij hoor
den haar daar nooit over klagen. Om ons 
verdriet te besparen. hield zij haar zorgen 
zoveel mogelijk van ons weg. Gelukkig 
heeft zij in Frits iemand gevonden met wie 
zij wel daarover wilde en kon praten. 
Samen hebben zij 14 jaar lief en leed 
gedeeld. 
Wij zullen haar erg missen en de leegte 
die zij achterlaat Is erg groot. Maar in 
haar manier van leven, haar zorgzaamheid 
en liefde, hopen wij de kracht te vinden 
om, In haar geest, samen verder te gaan. 

Voor uw blijken van medeleven en be
langstelling na het overlijden van mijn 
lieve vrouw en onze lieve moeder en oma 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Frits Spaay 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, januari 1989 


