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In dankbare herinnering aan 

Mabel Ottenhof Sanday 

sinds 1976 weduwe van 

Hennie A. Ottenhof 

Zij werd geboren op 12 maart 1911 te Notting
ham en overleed na een moedig gedragen ziek
te, voorzien van het Heilig Sacrament der 
Zieken, thuis op 28 december 1996. op 2 janu
ari 1997 hebben wij haar voor het laatst in ons 
midden gehad tl/dens de viering van de Heilige 
Eucharistie n de St. Nicolaaskerk te 
Denekamp, waarna wij afscheid van haar geno
men hebben in het crematorium te Usselo. 

Mabel Ottenhof zal In onze herinnering blijven 
voortleven als een nuchtere en bescheiden 
vrouw, iemand ook die van het leven hield, die 
optimistisch en vrolijk was en een groot door
zettingsvermogen had. Na haar huwelijk met 
Hennre Ottenhof op 26 juli 1947 kwam zij in 
Denekamp wonen. Hier heeft zij altijd met ple
zier gewoond. Vele jaren heeft ze engelse les 
gegeven. Daarnaast hield ze van reizen en dan 
met name naar Noorwegen. 

De dood van haar man en van haar zoon 
Raymond hebben haar veel pijn en verdriet 
gedaan. Ze heeft veel kracht in het geloof 
gevonden. Een aantal jaren geleden is ze ziek 
geworden. 
Langzaam is ze steéds meer achteruit gegaan. 
Tot het laatst toe wilde zij zelfstandig blijven aan 
de Averhofstraat. 
Door de liefdevolle verpleging en steun van 
velen heeft dit gelukkig ook zo mogen zijn. 
De laatste daq_en voor naar sterven zei ze vaak: 
"Lord, get me. 
Ze wilde naar huls, ze wilde ook terug naar haar 
man Hennie en naar Raymond. 
Op 28 december Is zij in alle rust en in het bij
zijn van haar kinderen gestorven. 

We mogen een welbesteed leven afsluiten. De 
vele fijne herinneringen aan haar stemmen ons 
dankbaar. 
Wij hebben het vaste vertrouwen dat God 
Mabel tot zich genomen heeft en dat zij nu mag 
rusten in vrede: • You are now with the angels 
and the rest off the familie.• 

WIJ danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van onze moeder. 

Sonja en Ronnie Ottenhof. 


