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Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Francisca Martina 
Greften huis-Scheffer 

weduwe van 

BERNARDUS JOHANNES GREFTENHUIS 

ZIJ werd op 31 oktober 1912 in Losser geboren. 
Nadat ze enige maanden zeer ernstig ziek was 
geweest, overleed ze op 12 mei 1996. Na de Eu· 
charistieviering in de St. Martinuskerk op 17 mei, 
volgde haar crematie in Usselo. 

12 mei, het is vandaag moederdag. 
Het is een dag van dankbaarheid en waardering. 
En hoe waar is dàt vandaag voor ons allen. 
Dankbaar dat WIJ samen zo'n moeder hebben 
gehad, zo'n schoonmoeder en zo'n oma. Een 
vrouw die uitermate zorgzaam was en er alles 
aan deed om haar gezin bij elkaar te houden. 
Ook toen ze ouder werd , bleef ze met grote be
langstelling iedereen om zich heen volgen; ze 

leefde mee in de meest letterlijke zin van het 
woord. 
Wij hebben een fijne opvoeding aan haar te dan· 
ken. Daarom was het-fijn dat wij haar inzet voor 
ons, de laatste jaren konden beantwoorden met 
onze zorg voor haar. 
Ook toen ze acht jaar geleden haar intrek kon 
nemen in het gezin van Lidy en Johan, konden 
wij samen voor haar blijven zorgen. 
Ze hield er van om mensen om zich heen te heb· 
ben, daarom was het fijn dat ze in ons midden 
oud kon worden. 
Moederdag 1996, enkele dagen voor He
melvaart. 
WiJ mogen geloven dat er meer is dan het le
ven hier, dat iedereen voorbestemd is om ook 
zijn eigen Hemelvaart te vieren. In deze dagen 
vieren wij haar Hemelvaart. 
Mama, bedankt voor alles. jij was een geweldi· 
ge vrouw. 

Voor uw medeleven de laatste maanden tijdens 
haar ziekte, voor uw aanwezigheid bij haar uit· 
vaart en crematie zijn wij U zeer erkentelijk. Wij 
hebben veel steun gehad aan zoveel warme be· 
langstelling. 

Haar kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


