
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



'n Fijne en dankbare herinnering 
aan 

JOHANNA GEZINA TENNIGLO 
echtgenote van 

HENDRIKUS ANTONIUS FRIELINCK 
Zij werd geboren op 16 februari 1928 in 
Ootmarsum. Na een slepende ziekte van vier 
jaren is ze toch nog vrij onverwachts op 3 mei 
1993 in haar huis aan de Tiethofweg gestorven. 
Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een Eucharistieviering in haar parochiekerk, de 
Drieëenheidskerk te Oldenzaal. 
Daarna hebben we haar begeleid naar hetkerkhof 
aan de Hengelosestraat. 

Een lieve vrouw, een fijne moeder en oma is van 
ons heengegaan. Samen met vader hebben we 
haar nog veertien dagen thuis mogen verzorgen. 
We waren bij haar, toen ze het Sacrament van de 
Zieken ontving. In dat gebed hebben we onze 
zorg, bemoediging en troost vorm willen geven. 
Wij zijn dankbaar-voor al haar liefde en bezorgd
heid. 
Moeder was een zeer gelovige vrouw. 

• 
Haar 'geloven' was er te zijn voor anderen. 
Ze werkte mee op het boeren-bedrijf. Toen ze de 
kracht van dat werken niet meer kon opbrengen, 
bleef ze toch vol interesse betrokken bij het wel en 
wee van de boerderij en van ons haar kinderen en 
had ze heel graag de twee kleinkinderen om zich 
heen. 
Ze was een opgewekte vrouw, die kon genieten 
van de natuur, Gods schepping. Ze hield van een 
dagje-uit. En ze sprak nog steeds over het lange 
weekend naar Texel: heerlijk buiten- en op het 
water zijn. 
Zij geloofde in het andere leven. Zij is nu bij God. 
Wij vinden, dat ze dit verdiend heeft. 

In onze herinnering blijft ze voortleven. 
Maar ook in ons hart en levensduif, 

in heel ons doen en laten. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de 
ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze 
moeder en oma. 

H. Frielinck 
Kinderen en kleinkinderen. 


