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BW dankbaar geden'-en 

BERENDINA '\JIJ HUIS 
Zu werd qt·'.101 .. ! t De Luue op 11 april 

1893 en \\ a~ ' edert 2'> nmember 1%0 
weduwe van 

GRADUS IOHA:\ \l:S LENTFERT 
Volgens hanr vurigste wens 1s zij thui\ ft' · 
midden van al haar kinderen opgeroerlt'n 
naar Gods Vaderhuh om 1ich te vereniqen 
mer hilar man met wie 1îj 58 jaar lanq lief 
en leed had gedeeld Op 10 mei d.a.v. 
hebben wij haar lichaam ter ruste gelegd 

op het r.k. kerkhof te De Lutte. 

Zij lweft in alle t•P m·oud qelcefd en gewerkt 
\'Oor haar kind1 ·en en kleinkinderen en die 
haar lief waren Zi' had een diep en ror, . 
vast qeloof in de Verre1en Heer en een 
onmetelijk qroor vertrouwen rn ,\1oeder 
Maria. haar \OOr~preebr1:r bij God 
Tot voor enkele weken zong zij dageli1ks 
de haar qelicfde Marialiedjts die ZÎJ lct1erl11k 
uit ha<H hoofd kt:'nde ondanks vermindering 
van haar geheuqen. Deze liedjes zaten diep 
in haar hoofd gegrift. 
Zij hield van een aanstelijke droge humor 
en haar oogjes twinkelden als zrj anderen 
daarmee op kon vrolijken. 

Zij was ook danl..baar voor de liefdevolle 
verzorging thuis. vooral van haar huisge
noten. Zij hield van ge1elliyheid om zich 
heen en wa~ blij al~ de kinderen en klein· 
kinderen op bezoek kwamen. Sommigen 
dagelijks. anderen toch wel wekelrjl..S Heel 
haar leven heeft zij gebeden voor een zalige 
dood en God heefc ha.1r smeekbeden ver
hoord. Vredig en rnnder pijn is zij inge
slapen. vertrouwend op Gods goedheid. 
Zij was een sterke vrouw. een voorbeeld 
voor on~ allen. Zo 1al tij blijven voortleven 
in haar kinderen. kleinkinderen en allen die 
hJar gekend hebben. Wij vertrouwen haar 
toe aan haar Schepper Wilar zij zich weer 
verenigd met haar lieve man 

Moeder van Altijddurende Bijstand. 
bid voor on~ 

Voor uw blijken van deelneming en mee
leven. welke wij mochten ontvangen bij 
het overlijden van on1e moeder en oma. 
betuigen wij u on1e oprechte dank. 

FA\i\ILIE l ENTFERT 


