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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA GRADA SCHULTEN 
weduwe van HENDRIKUS GRADUS SPIT 

Zij werd op 13 januari 1903 in Losser geboren . 
Gesterkt door de sacramenten der kerk , over
leed zij te Hengelo (0) op 17 oktober 1978. 
Nadat we In de 0 . L. Vrouwekerk God voor haar 

leven hadden gedankt, hebben we haar op 
20 oktober bij haar man te rusten gelegd 

op het r . k. kerkhof te Hengelo (0) . 

Met grote dankbaarheid denken we aan het leven 
van deze goede moeder en oma. Door haar 
goedheid en liefde heeft zij voo r vee l mensen 
heel veel betekend . Maar het meest hield ze 
van haar dochter en schoonzoon en van haar 
kleinkinderen . Al het lief en leed deelde zij met 
hen. Ze stond open voor alles en leefde in 
alles met hen mee. Een betere moeder en oma 
was er niet voor hen. Ook met andere mensen 
om haar heen , haar famil ie, buren en kennissen , 
voelde zij zich diep verbonden. Toch was haar 
leven niet altijd gemakkelijk. Vooral haar be
nauwdheid was jarenlang een groot kruis in 
haar leven. Maar ze heeft haar leed en verdriet 
altijd heel moedig en dapper gedragen. Ze 
zocht daarbij haar toevlucht bij God, die haar 

nooit in de steek liet. En ze had een groot 
vertrouwen in Maria, die zij graag eerde door 
het bidden van de rozenkrans. Het ei nd van 
haar leven was moeilijk en zwaar. Ze wilde nog 
zo graag leven en tussen de mensen zijn die 
zoveel van haar hielden. Ze droeg haar lijden 
met grote moed. Moegestreden heeft ze ten
slotte in alle rust haar leven in Gods hand 
gelegd. 

We bidden, dat ze nu mag wonen in Gods licht 
en vrede en dat ze heel dicht bij ons mag blijven 
met haar hartelijke zorg en liefde . 

Dank U wel voor alles en bid voor ons . 

' 
Voor Uw bel angstell ing en meeleven tijdens de 

ziekte en bij het overlijden van onze moeder 

en oma, zeggen wij U van harte dank. 

Hengelo (0). oktober 1978 

Truus en Hans 

Jan en Henk 


