
Wil in dankbaarheid gedenken 

Adèle Henriëtte Wilhelmina 
Reijmers. 

Zij werd geboren te Millingen a/d Rijn 
op 23 juli 1896. - Meerdere malen ge

sterkt door het H. Sacrament der 
zieken, is zij op 19 maart 1988, het 

feest van St.Jozef, de patroon van een 
zalige dood, overleden in 't Kleyne 

Vaert te Enschede. 

t 
TANTE DELA, zoals de meesten haar 
kenden, heeft een zorgzaam leven 
gehad. - Haar eigen ouders heeft zij 
tot aan hun dood steeds ter zijde ge
staan. - Daarna ging haar aandacht 
ook uit naar anderen. - Zo verzorgde 
zij vele jaren mevr. van Harten tijdens 
haar ziekte. 

Ruim 20 jaar wconde zij in het 
Dr.Ariënstehuis te Enschede. 

Op haar beurt ontving zij toen veel 
zorg en belangstelling van haar fami
lie en van goede kênnissen, die haar 
trouw terzijde stonden. 

Zij ging er trots op dat zij voortge
komen was uit een burgemeestersge
slacht. 

Ook al viel het haar moeilijk cm met 
eenieder om te gaan: zij was steeds 
dankbaar voor het meeleven en de 
aandacht, die zij ontving van het 
personeel en van anderen, die haar 
cteccs nabij wilden zijn. 
TANTE DELA was bovenal een diep 
gelovige vrouw, d;3 altijd wei bere d 
was, van wat zij bezat, met a~deren 
te delen. 
Haar laatste levensjaren vielen haar 
bijzonder zwaar, maar steeds zocht zij 
haar kracht bij Chrislus- in de Heilige 
Eucharistie en in haar grote liefde 
voor MARIA. 
Heel serieus bereidde zij zich inner
lijk voor op haar naderende levens
einde, vertrouwend, dat God haar 
eens de eeuwige vreugde zou schen
ken in de Hemel, waarna zij hoopvol 
heeft uitgezien. 

BIDDEN WIJ, aat dit vurig verlangen 
nu voor TANTE DELA in vervulling 
moge gaan en dat zij voor eeuwig 
gelukkig moge zijn b ij de verrezen 
Christus. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter nagedflchtenis aan haar 

De familie 


