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In de vrede van Christus is van ons heengegaan 

Johanna Geertruida Olde Heuvel
Pleijhuis 

weduwe van 
Hendrikus Hennanus Olde Heuvel 

Op 21 oktober 1901 werd zij in De Lutte gebo
ren. Ze overleed thuis in Oldenzaal op 12 no
vember 1993 na een kortstondige ziekte, op de 
gezegende leeftijd van 92jaar. Nade uitvaartmis 
in de Mariakerk hebben we haar lichaam te 
ruste gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal op 
1 7 november. 

Zij was een vrouw, die in al haar eenvoud een 
prachtig voorbeeld is geweest voor haar kinde
ren en kleinkinderen. In alle tevredenheid heeft 
ze geleefd; ze wist zich daarbij uitstekend ver
zorgd door haar dochter en schoonroon, bij wie 
ze altijd in huis is geweest. 
Tot op hoge leeftijd ging ze naar de bejaarden
crêche om er te kaarten en te praten. En met haar 
nijvere handen heeft ze heel wat tot stand ge
bracht. Elkj aar huurde ze met4 vriendinnen een 
huisje op het Eurekapark te Oldenzaal, en wel 
tot haar 90-ste jaar. 

De levenslust die deze vrouw bezat, heeft ze 
zich eigen gemaakt vanuit een diep geloof; ze 
had een grote toewijding tot Maria, die ze 
bijzonder beleefde tijdens haar vele bedevaar
ten naar Kevelaeren naar Lourdes. Er ging geen 
zondag voorbij, of ze zat in de kerk op haar vaste 
stek. 
Haar dood kwam toch nog vrij plot5eling.Haar 
handen, waar zo dikwijls de kralen van de 
rozenkrans doorheen gleden, zijn nu tot rust 
gekomen. 
Wij vertrouwen, dat ze bij God de bekroning 
gevonden heeft van haar geloof, haar hoop en 
haar liefde op deze aarde. 
Zo zal zij in onze herinnering blijven als een 
gelovige vrouw, een zorgzame moeder, een lieve 
oma en een gezellig mens. 
Moge ze blijvend rusten in vrede, in Gods 
Vadershuis. 

Voor uw blijken van belangstelling, ondervon
den tijdens de uitvaart en de begrafenis van onze 
lieve moeder en oma zeggen wij u onze harte
lijke dank. 

Oldenzaal, 17 november 1993. 
Kinderen en kleinkinderen. 


