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Ter nogedachten1s aan 

Oimphena van Oosterhout 

weduwe van 

Gerardus Franciscus V erdonk 

Zij werd geboren te Hoeven (N.B.) op 12 februari 
1688. Op een paar plaatsen In Noord-Brabant heelt 
zij gewerkt en geleefd. Daar huwde Zij ook met 
Pap die vanwege zijn spoorwegfunctie uiteindelijk 
in 1938 te Hengelo ov terecht kwam. In haar lange 
teven heeft zij zowel ge luk en voorspoed. meer 
ook de harde slagen van het leven ontvangen 
Zonder klagen en na voldoende gepraat te hebben 
verwerkte zij alles op een zodanige manier. dat 
zij anderen daarmee niet lastig wilde va1len Zij 
was een vrouw met een Ijzersterke gezondheid, 
die wij nooit echt ziek gezien hebben Vandaar 
haar hoge l eehiJd van 97 jaar. 

Wellicht was haar lnmenselljke rust en evenwicht 
en vriendehJkhe1d de grondslag van dit alles In 
alle eenvoud was zij een gelovige vrouw. die met 
veel eerbied deelnam aan de H. Eucharistie, de 
ziekencommunie en de ziekenzalving. 

ZIJ heeft zes jaar gewoond in Huize Backenhagen. 
waar zij een echte l 1 eve vrouw was en zo ook 
gewaardeerd werd door medebewoners en per
soneel. Haar opneme In het Dr. P. C. Borsthu1s 
is voor haar en voor ons 1n het begin moeilijk 

en verdrietig geweest Daar 1s zij heel goed 
verzorgd en verpleegd totdat haar levenskaarsje 
op was. 

Zij overleed op het feest van St. Josef op 
19 maart 1985. Haar heengaan was heel rustig 
en vredig in het bljziJn van haar kinderen . 

Wij vierden voor haar de H Eucharistie ten 
uitvaart in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand te Hengelo ov, op 
22 maart 1985, waarna we haar te rusten legden 
op de r . k. begraafplaats aan de Deurnlngerstraat 
te Hengelo ov. 

Ons Mam. onze Oma, Tante 01entje. 1s niet meer. 
Wij zijn haar dankbaar voor wat zij voor ons 
betekende. 

Wij zijn U dankbaar voor Uw medeleven met ons. 
bij de gelegenheid van haar sterven en begraven. 
Dank U wel. 

Kinderen. klein-
en achterkleinkinderen 


