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Mogen de engelen naar het Paradijs geleiden 

HERMINA MARIA N_IJENHUIS 
echtgenote van 

Joannes Hermonus Antonius 
Kattenpoel Oude Heerink 

Zij werd geboren te Losser op 20 maart 1928 en is 
overleden in het r. k. ziekenhuis te Hengelo {O) op 
13 juli 1964 na gesterkt te zijn door het Sacrament 
der zieken. Wij hebben haar lichaam 17 juli d.a.v. 
te rusten gelegd op 't r. k. kerkhof van Deurningen. 

Gij hebt ons, Heer, het dierbaarste genomen wat 
wij op aarde bezaten, onze goede, lieve moeder. 
Zij was een moedige vrouw. Dat was zij in haar 
leven: een steun voor haar man in alle omstandig• 
heden. Met verstandige en begrijpende liefde stond 
zij altijd naast hem. Ook was zij moedig in haar 
ziekte; haar diep geloof en vertrouwen dwong bij 
ieder bewondering af. Haar belangstelling bleef 
ook toen naar iedereen uitgaan. En zij. zo vol zorg, 
opoffering en liefde voor hen, die God aan haar 
had toevertrouwd, zij werd uit haar gezin wegge. 
rukt, zo onmisbaar, dat haar dood ongelofelijk 
schijnt. 
Heer, haar heengaan is hard. Het is een zware 
slag. Zij was nog zo jong. Wij proberen te geloven 
in Uw goedheid en liefde voor de mensen. Maar nu 
voelen wij ons verlaten en alleen. Ons verdriet is 
groot. Schenk ons kracht om dit alles te verwerken. 
Wij bidden U om troost en sterkte, want het is 
moeilijk zonder haar liefde en zorg verder te leven. 
Mijn lieve man, schoonmoeder en kinderen, God 
vraagt een groot offer van jullie, van jullie groter 
dan van mij. Zoekt troost in jullie onderlinge lief
de. Hartelijk dank voor alles, want tot het eind 
van het leven was ik echt gelukkig bij jullie. Dat 
was een gave van God. 
Mijn kinderen, weest altijd lief voor vader en oma. 
Blijven we. voor elkanders geluk bidden. 


