


Gedenk in uw gebeden en bewaar in uw 
herinnering 

Maria Wilhelmina Tibben 

Mien werd op 18 juni 1915 geboren te 
Almelo. Meermalen gesterkt door het H. Sa
crament van de Zieken, overleed zij in het 
Borsthuis te Hengelo op 15 juni 1994. 
Na de uitvaart in de Christoffelkerk op 18 juni 
hebben wij haar begraven op het R.K. kerk
hof te Almelo. 

Op haar 79ste verjaardag moeten wij nu af
scheid van haar nemen. Rustig en vredig is 
zij ingeslapen. Het leven heeft het Mien niet 
gemakkelijk gemaakt. Door haar handicap 
was zij van jongs af aan beperkt in haar 
mogelijkheden. Toch was Mien een heel te
vreden mens, die haar mogelijkheden zo 
goed mogelijk benutte en zoveel mogelijk 
klaarstond voor anderen. 
Mien was een diep-gelovige vrouw met een 
grote inzet voor kerk en parochie . Zij was 
een vurige vereerster van Maria. 
Meer dan 25 jaar lang was zij een trouwe 
zelatrice voor de Pauselijke Missiewerken. 
Heel terecht mocht zij daarvoor een oor
konde in ontvangst nemen . 

Vele jaren lang heeft Mien samen met haar 
schoonzus de bloemen verzorgd in de 
Christoffelkerk en trouw meegezongen in het 
koor. Toen haar zwakke gezondheid niet lan
ger toeliet dat zij thuis bleef wonen, verhuis
de zij naar het verzorgingstehuis in 
Bornerbroek. Maar twee jaar later moest zij 
alweer verhuizen, nu naar het Borsthuis in 
Hengelo, waar zij de laatste jaren van haar 
leven verbleef, dankbaar voor de goede 
verzorging . Daar is nu een einde gekomen 
aan haar leven hier. 
"Blijf vertrouwen. Eens zien wij elkaar 
weer". ,,Sint Christoffel, begeleid Mien op 
haar laatste reis en wil haar dragen tot voor 
de troon van God " . 

Vergeet ze niet, die heel haar leven, 
is God en plicht getrouw gebleven . 
Die moe gezocht, die moe gestreden, 
een beter land is ingetreden. 
Alwaar zij u (Vergeet ze niet en bidt voor 
haar) eens wederziet. (Guido Gezelle). 

Voor uw meeleven en belangstelling danken 
wij u allen heel hartelijk. 

Familie Tibben. 


