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Dankbare herinnering aan 

CATHARINA TENBERGE 

weduwe van JAN KNOL 

Zij werd geboren te Heek{Dld.) op 
2_1 december 1897. Na een langdurig 
ziekbed overleed zij . gesterkt door het 

H.Sacrament der zieken te Haaks
bergen. in het verpleeghuis 

Het Wiedenbroek. 14 november 1982. 
Na 'n Eucharistieviering in de St.Jans

kerk te Enschede. is haar l ichaam 
gecremeerd te Usselo op 18 november 

in afwachting van de Glorievolle 
Verrijzenis. 

Naast droefheid om het heengaan van 
deze goede moeder en oma. vervult 
ons ook dankbaarheid. 
Dankbaarheid voor een prachtig leven 
temidden van degenen. die haar dier
baar waren; dankbaarheid ook omdat 
zij verlost is uit een zee van lijden. 
In onze herinnering blijft zij voortbe
staan als 'n diep godsdienstige. zorg
zame moeder en oma. 

Haar huwelijk met Jan Knol is heel 
gelukkig geweest. Wat was zij blij dal 
zij na zoveel jaren wachten toch nog 
een dochter geboren werd. 
Aan haar kleinkinderen heeft zij veel 
vreugde beleefd. - Hun huis aan de 
D~nnenweg stond open voor iedereen. 
K1nde~en konden er hun hart ophalen. 
want Je mocht er veel meer dan thuis 
en van kinderen kon ze veel hebben. 
Het kruis dat bij het christelijk leven 
h~ort, is haar ~iet bespaard gebleven. 
211 heeft het ziek-zijn in alle facetten 
gekend. Het ergste is wel geweest 
dat zij geestelijk zo heeft moeten lij· 
den: 'n kruis voor haarzelf en waar
S?hijnlijk nog meer voor hen. die haar 
dierbaar waren. 
Na ~en liefdevolle verzorging is zij. 
vredig heengegaan, om in de hemel 
de beloning te ontvangen voor 't vele 
goede dat zij gedaan heen. 
Moge ~ceder Maria, van wie zij zo
veel h1elo, haar ná haar ballingschap. 
Jezus tonen. de gezegende Vrucht van 
haar schoot. 

Allen die met ons hebben meegeleefd 
na haar overlijden en bij de uitvaart, 
danken wij van harte, 

Familie Knol 




