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Ter dankbare herinnering aan 

EUPHEMIA JOHANNA MATZER 
echtgenote van MICHIEL HENDRIKS 

Zij werd geboren te Hengelo Ov op 28 november 
1897. Gesterkt door de sacramenten der zieken. 
overleed z•j op 11 januari 1982. Biddend hebben 
we afscheid van haar genomen in de H. Hart. 
kerk op 14 januari d.o.v. en haar lichaam te 
ruste gelegd op het r . k. kerkhof te Hengelo Ov 

Moeder was een goede. zorgzame en sterke 
vrouw. die met volledige inzet van zichzelf al 
haar krachten gegeven heeft aan haar gezin 
AIUJd stond ZIJ klaar. onvermoeibaar. zonder 
21ch2elf te ontzien Hoewel moeilijkheden en 
verdriet haar 1n het leven niet bespaard 21Jn 
gebleven, met name door het verlies van drie 
kinderen , vond ZIJ telkens weer de kracht om 
met veel l 1efde en toewiJding hoor taak te 
blijven vervullen. daarbij trouw terzijde gestaan 
door hoar man met wie ze ruim 59 jaar lang 
lief en leed heeft mogen delen. Toen zij de 
laatste jaren steeds moeilijker ter been werd en 
ze niet meor alles zelf kon doen, viel haar dat 
zwaar Ze wilde graag zelf zorgen en ze vond 
het vervelend van anderen afhankelijk te moe
ten Zijn. Toch klaagde ze niet en de hevige 
pijnen die ze de laatste tijd heeft moeten ver· 
duren, liet ze nauwelijks blijken. Haar heengaan 

Is weliswaar plotseling Qekomen, maar we be· 
seffen dat zlJ uit haar llJden verlost is en we 
gunnen haar de rust , nu haar taak hier is vol
bracht. Zij heeft de goede strijd ten einde toe 
gestreden. En met haar geloven en vertrouwen 
wij dat zij voor eeuwig thuis is bij haar hemel
se Vader. 

WiJ. haar man, kinderen en kleinkinderen. zullen 
dankbaar aan haar terugdenken als een goede 
en lieve vrouw. 

Moge zij rusten In vrede. 

Voor uw blijk van medeleven na het overllJden 
van onze lieve echtgenote. moeder en oma. 
zeggen wij U harte lijk dank 
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M Hendriks 
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