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In dankbare herinnering leeft voort, 

MARIA JOHANNA JOSEPHINA SPIT 

weduwe van 

Arno ldus Hendricus Sales. 

Geboren 5 maart 1900, overleden na ge
sterkt te zijn door het Sacrament der 
Zieken, te Losser op donderdag 11 juni 
1987. 

Wij zul len ons moeder altijd blijven herin
neren als de grote warmtebron van ons 
gezin, waar wij ons allemaal in koesterden 
en veilig konden voelen. 

Die warmte d ie zij in staat was te ver
spreiden, was altijd groot genoeg om ieder 
die in ons huis te gast was, het gevoel te 
geven, dat ze ons gaf, van warmte gezel
ligheid, veiligheid en er bij te horen alsof 
het nooit anders was geweest of zou 
worden. 

Ze heeft van het echtgenote en moeder 
zijn haar levensvervull ing gemaakt, er be
stond voor haar niets belangrijkers op de 
wereld dan haar man en vooral haar 
kinderen en daarom was het vanzelfspre
kend voor haar dat haar liefde en zorg 

ook uitging naar eenieder die door ons, 
haar kinderen, belangrijk genoeg werd ge
vonden, om de gastvrijheid van ons ouder
lijk huis aan te bieden. 

Oo!< toen ouderdom haar het leven zo 
moeilijk ging maken, was het voor haar de 
pijn die ze leed en de ongemakken die ze 
moest verduren, volledig waard als ze 
maar minstens één van haar kinderen bij 
zich had, en ze vergat al haar pijn vol
ledig als ze "iedereen" kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen om zich heen ver
zameld wist. 

Wij zullen nooit in staat zijn te beschrijven 
hoe erg wij haar zul len missen, hoe groot 
onze dankbaarheid is voor al les wat ze 
ons heeft gegeven. 

Als wij in ons leven in staat zu llen blijken 
liefde en warmte te verspreiden, is dat 
omdat wij van haar zoveel hebben mogen 
krijgen. 

Moeder wij houden van je. 

Voor Uw blijken van belangstelling zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 




