
Em licht lot mlichting 
her hcibmm m be glorie 
nan Israël , um nolk. 
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Ter nagedachten is van 

MARIA ANNA VAN HET REVE 

Zij werd geboren te Ambt-A lmelo op 
28 januari 1891. Na een kortstondige 
ziekte overleed zij in het St. Elisabeth 
ziekenhuis te Almelo op 21 juni 1978. 
Wij hebben haar te ruste ge legd op het 
r.k. kerkhof te Almelo op 24 juni 1978. 

Ofschoon zij niet de oudste was, heeft zij, 
doo r het op jeugdige leeftijd overlijden van de 
twee oudsten, wel di e ro l vervuld onder de 
broers en zusters. Zij was de bindende f iguur 
in de fam ilie, niet vee l e isend voor zichzelf, 
steeds bereid te zorgen voor anderen, rustig 
en in staat tot luisteren . 
Heel haar leven heeft zij hard gewerkt. Na 
50 jaar trouwe dienst bij de fa. Ten Bos ont
ving zij de ere-medai lle van de orde van 
Oranje -Na ssau. In zorgzame trouw heeft zij 
haar vader en moeder tot he t eind toe ver
zorg d . Tot het laatst toe bleef zij helder van 
geest, diep gelovig aanvaardend ook de p ijn 
en het verdr iet, d ie haar niet bespaard b leven 
bij het over lijden van haar broer en in de 
laatste weken van haar leven. Zij was een 
groot vereerster van M ari a. 
Zij zal in onze herinnering blijven a ls een 
wijze vrouw, vol levensblijheid, d ie ook op 
haar hoge leeftijd bij familie-feestjes vo l gloed 
nog ve Ie gedichten en verzen kon voordragen, 
die zij z ich fe illoos uit haar jeugd herinnerde. 

Moge. God haar lonen voor alles wat 
zij voor ons betekende en haar doen 
rusten in Zijn eeuwige vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de 

ziekte en na het overlijden van onze lieve 

zus , schoonzus en tante, betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Familie VAN HET REVE 

Almelo, juni 1978. 


