
In memoriam 

Maria Petronella Oud 

weduwe van Gerhardus Johannes Raanhu1s 

Z11 werd geboren op 30 juni 1922 te Hengelo. Zij over
leed, gesterkt door het gebed en de ziekenzalving 
op 6 maart 1999. De uitvaart vond plaats op 10 maart 
vanuit de O.L. Vrouwekerk en aansluitend een korte 
dienst in het crematorium te Usselo. 

Moeder is 38 getrouwd geweest met Gerhardus 
Johannes Raanhu1s. Het huwelijk heeft 4 dochters 
voortgebracht. waaruit negen kleinkinderen zijn ge
boren en waar ze heel gek mee waren. Ze hebben 
samen li1ne jaren aan de Wilbertstraat gehad. Toen 
vader plotseling stierf m 1988 kon moeder d t slecht 
verwerken. Ze bleef zitten met veel vragen, hoe, wat 
en waarom. Ik had nog zoveel te vertellen. Moeder 
kon het verlies moeilijk verwerken en ze ging zien
derogen achteruit. Ze kon zich moeilijk verplaatsen 
en had weinig contacten meer. In deze moeilijke tijd 
wilde ze nog graag een keer naar Lourdes, waar ze 
dan ook met de nationale bedevaart naar toe is ge
weest. Dit heeft haar kracht gegeven. Na 731aar aan 
de Wilbertstraat gewoond te hebben is ze verhwsd 
naar het Zorgcentrum Hooghagen, waar ze z1ender-

ogen vooruit ging. Ze had veel contacten met de 
mensen. en ze kwam tenslotte in de clièntenraad en 
de voedingscommissie te zitten. Ze kreeg inspraak 
1n de raad van het verzorgingstehuis. Moeder ging 
nog een keer binnen het tehuis verhuizen naar de 
benedenverdieping, waar ze een klein terrasje kreeg 
en lekker kon genieten van de buitenlucht. Moeder 
heeft er zelfs een vriend gekregen waar ze lief en leed 
mee deelde. Ze gingen vaak samen weg met de taxi 
naar de kinderen wederzijds. Ze genoot weer met 
volle teugen. Kerst 1998 werd ze ziek, heel ziek. Ze 
werd opgenomen in het z1ekenhu1s; volgens de dok
toren was er maar weinig hoop. Maar wonder boven 
wonder kwam ze er weer bovenop Ze was met de 
Jaarwisseling weer thuis. Het ging de goede kant weer 
op. Tot ze plots op woensdag 3 maart weer ziek werd. 
Ze is voorzien van de Sacramenten der Zieken en in 
het b11zijn van haar kinderen is ze tenslotte rustig in
geslapen. 

Voor uw blijk van medeleven en uw deelneming na 
hel overlijden van onze dierbare moeder en oma, zeg
gen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hoog hagen 
Hengelo, maart 1999 


