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Ter dankbare herinnering aan 

Helena Geertruida Teiken-Soelman 
sinds 1983 weduwe van 

Gerhardus Herman Teiken. 
Zij werd geboren op 27 november 1901 in 
2e Exloërmond. Zij overleed plotseling in 
haar eigen huis op 28 december 1991 in 
Emmer-Compascuum in de leeftijd van 90 
jaar. Na de gezongen uitvaartdienst op 
donderdag 2 januari 1992 hebben we haar 
lichaam te ruste gelegd op het kerkhof van 
haar parochie St. Willehad te Emmer 
Compascuum. 

Wie had dit kunnen denken! 
In de avond van 28 december had haar 
zoon - na een gezellige avond - haar lo
pend naar haar eigen huis gebracht. Alles 
leek heel gewoon. Echter, nadat haar zoon 
naar eigen huis was teruggegaan, moet 
moeder binnen heel korte tijd een hart stil
stand hebben gekregen en terstond over
leden. We zijn heel erg dankbaar voor onze 
moeder en grootmoeder en blij dat we haar 
zo lang en zo goed in ons midden mochten 
hebben. Ze was een vlijtige, zorgzame en 
zeer vrome vrouw. Gevat in het spreken. 
Ondanks haar handicap sinds 1947 ging ze 
elke week naar de gymnastiek. Zij was daar 
de oudste, maar miste nooit één keer. Al-

tijd opgewekt en blij. Belangstellend voor 
het leven met grote liefdevolle aandacht 
voor haar kinderen en kleinkinderen. Voor
durend oefende zij haar geheugen ; speelde 
3 maal per week met haar familie Yatzee 
en puzzelde tot het laatst toe. Mogelijk
heden om uit te gaan liet ze niet onbenut. 
We zijn erg erkentelijk dat we zo'n moeder 
mochten hebben. Zeker zal ze nu opge
nomen worden bij hen, die in het hierna
maals bij de Heer, haar God, eeuwig mogen 
leven als loon voor alles wat zij hier op 
aarde van Hem heeft gedaan en ondergaan! 

Haar handen hebben voor ons gewerkt 
Haar hart heeft voor ons geklopt 
Haar ogen hebben ons blij aangekeken en 
gestuurd. 
Zij heeft haar taak volbracht. 

Met dit gedachtenis-prentje willen wij u 
allen danken voor de blijken van deel
neming van u ondervonden. 

FAM. TEIKEN 
kinderen en kleinkinderen . 


