


In dankbare herinnering aan 

f Suze van Olffen 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 14 februari 1914. 
Na een kortstondig ziekbed is zij gestorven in het 
zieken hu is te Oldenzaal op 24 juli 1996. De plech
tige uitvaart vond plaats vanuit de St. Antoniuskerk 

•te O ldenzaal op 29 juli d.a.v., waarna de crematie 
te Usselo. 

Met wil skracht en levensmoed bleef Suze op de 
been, totdat zij het beri cht kreeg opnieuw een 
maagoperatie te moeten ondergaan. Zonder klagen 
ging ze de voor haar bekende weg. 
Haar weerstand was zwak en z ij ging zienderogen 
achteruit. Tens lotte berustte zij in het besef dat zi j in 
elk geval voorlopig niet terug zou keren in haar 
vertrouwde woning. Het sterven kwam als een 
bevrijding. 82 Jaar is zij geworden. 
Wij missen haar, er is een lege plaats. Voor de 
bewoners van de Mariahofwas zij bijna elke avond 
aanwezig. Met liefde en toewijding zorgde zij voor 
allen die wat gezelligheid zochten in de grote zaal. 
Z ij kwam er als eerste en vertrok weer als laatste. Als 
ze daar niet was, bezocht zij haarfamilie in Hengelo, 
Brabant of Limburg. 

Haar hele leven stond in het teken van dienstbaar
heid. Vele jaren werkte zij in de kantine van de 
ambachtschool. Ze leefde heel sober en tevreden. 
Ze hield van bloemen. Zi j waardeerde de zorg en de 
steun van haar nichtje Gerda, die overal waar nodig 
met haar meeging. 
In groot geloof ging zij door het leven. Met echte 
belangstelling volgde zij het wel en wee van allen 
waar ze voor zorgde. Allen die haar hebben gekend 
dragen een mooie herinnering aan haar mee. 
Vol vertrouwen geven wij Suze nu terug in de 
handen van haar Schepper. De goede God za l haar 
zeker belonen voor al het goede dat zi j heeft ge
daan. Moge zij nu de ru sten de vredevinden bij God 
thui s. Voor al len die haar hebben gekend blijft haar 
beeld als een lieve herinnering. 

SUZE BEDANKT. 

Voor al uw blij ken van medeleven en belangstel
lin g, danken wij u van harte. 

. ( De familie . 


