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Ter dankbare herinnering aan 

JOH ANNA MAR IA SIE MERI NK 
weduwe van 

MART INUS BERNARDUS TEN ELZEN 

Geboren op 13 april 1907 en gestorven op 27 
november 1982, zo was zij in haar 75ste levens
j aar, toen zij, gesterkt door de z iekenzalv ing, 

haar leven teruggaf aan God de Heer. 

In het vertrouwen dat God haar het eeuwig 
leven geven zal, hebben we haar te rusten ge
legd op het paroch iële kerkhof, na de uitvaart-

d ienst, op woensdag 1 december 1982. 
Moge zij rusten in vrede. 

Van Wiene, haar geboortep iek, afkomstig, trok 
zij naar het hartje van Hengevelde, om samen 
met haar man, onder de schaduw van de ke rk, 
te leven en te werken in het hu is aan de D ie
penheimsestraat , dat woning en werkp laats te
gelij k was. Hier werkte haar ma n, bekend in het 
dorp als de fietsen maker Bouwman's Bernard, en 
was zij in de hu ishoud ing en zaak tegelijk be
zig voor het opgroe iende gezi n , maar even druk 
ook met de vele mensen, die koffie kwamen 
dr inken, want voor een lekke band kon je a l
leen niet komen, koffie hoorde erbij. Een van
ze lfsprekende gastv rij heid, die deu ren open 
deed, niet al leen voor de 'eigen' mensen, maar 
ook voor de vreemdelingen als de zes Joden, 
die in de oor logsjaren om een ve il ig onderdak 
vroegen. Terwij l met dubbe lt j es en kwartjes voor 
a ll erle i reparaties met moe ite een bestaan werd 
opgebouwd, zorgde zij a ltijd ook nog voor eten 
op tafe l voor de 'gasten' die er ru im twee j aar 
ve rbleven. 

Na een onge lukkige va l veroorzaakte een her
senletse l een langzaam-groeiende handicap. On
danks dat behield zij toch haar blijmoedig ka
rakter. Haar leven, samen met haar man, is niet 
zonder zorgen geweest, ook niet zonde r angst 
in de oor logsjaren, ook n iet zonder verdriet om 
het huis dat afbrandde, ook niet zonder pijn 
vanwege haar li chamelijk letsel. Met geduld 
heeft zij haar kruis gedragen ook toen zij vele 
j aren verb leef in het ve rpleeghu is te Delden , 
waa r zij dankbaar was voor de goede zorgen. 
Ki nderen en k leink inderen danken U, l ieve moe
der, willen de goede heri nneringen aan U be
houden en verg iffe nis vragen en ook ve rgeven 
wat aan mense lijke fouten begaan zijn . Tussen 
alle drukte van het leven, maar ook in al le rust 
van de laatste j aren zong U graag met uw moo ie 
stem de l iederen mee, voora l van Maria. In ge
lovig vertrouwen hebt U ge leefd en bent U van 
ons heengegaan. De goede God bevrijde U en 
ge leide U naar de heme lse vrede, waa r Gods 
licht U moge verl ichten. 
Haar rustplaats is bij haar man, vader en opa, 
gestorven in dezelfde novembermaand a ls moe
der en oma. Mogen w ij b lijven bidden voor hun 
be ider zielerust. 

Voor uw harte l ijke belangste ll ing en mede leven 
bij ziekte en overlijden van moeder en oma en 
voor de goede zorgen van het verp leeghuis te 
De lden, zeggen wij U oprec hte dank. 

Fami l ie ten Elzen 

Hengevelde, december 1982 


