


t In dankbare herinnering aan 

Hendrika Johanna 
van het Reve 

weduwe van 
JOHANNES KRECJWEL 

Zij werd op 22 dec. 1899 te Almelo geboren en over· 
leed op 26 mei 1990 te Almelo. Tijdens de gezongen 
eucharistieviering in de parochiekerk van St. Jozef 
hebben we op 30 mei afscheid van haar genomen, 
waarna we haar te rusten hebben gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Almelo. 

Haar leven was geleefd. Haar krachten waren op. 
De vier maanden in het Meulenbelt heeft ze nauwe
lijks nog bewust meegemaakt. In haar gedachten 
was ze gewoon thuis in haar huis aan de Jozef
straat, waar ze heel lang heeft gewoond. Ze was er 
heel gelukkig en tevreden en gek met de vogeltjes 
voor wie ze altijd zorgde. Ze was altijd heel bezorgd. 
Als haar kinderen en kleinkinderen maar gelukkig 
waren. Altijd stond de koffie klaar. Er kwam nooit 
een kwaad woord over haar lippen. Ze zei altijd: 'Je 
moet de mensen nemen zoals ze zijn' . Moeder had 
een grote verering voor Maria. Haar geloof was een 
grote kracht in haar leven. Elke dinsdagmorgen 
luisterde ze naar de woorden van een gedicht, dat 
haar door één van haar dochters werd voorgele
zen. 

Ze genoot van de kernwoorden van het gedicht: 
'Je loopt nooit alleen. Er loopt iemand met je mee'. 
Moeder heeft een mooi leven gehad, altijd omge
ven door de liefdevolle zorg en hartelijkheid van 
haar kinderen en kleinkinderen. Maar de laatste tijd 
zei ze wel eens: 'Voor jullie wil ik nog wel leven, voor 
mezelf niet meer'. 
Moeder was moe en verlangde naar een nieuw 
leven. 
Met een dankbaar hart nemen we afscheid van 
haar. Het goede kontakt dat we met haar hadden, 
zullen we erg missen. 

" Huil niet om mij, maar gun mij de rust waarnaar ik 
zo verlang. " 

Wij bidden, dat haar leven nieuw mag zijn, nu en 
onvergankelijk; dat moeder mag verder leven in de 
liefde van God, op wie zij vertrouwde. 
Moge zij bij Hern rust en vrede vinden. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zeggen wij u hierbij oprecht 
dank. 
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