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In dankbare herinnering aan 

Everdina Paul ina Tithof 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 18 januari 
1911 . Op 10 januari 1999 overleed zij te Olden
zaal in haar huis aan de Haerstraat . 
Wij hebben van haar afscheid genomen tijdens 
de kerkdienst in de Plechelmusbasiliek, waarna 
wij haar begeleidden naar haar laatste rust 
plaats op het kerkhof, aldaar. 

Aan een b ijna achtentachtig jarig leven is zon
dagavond om half acht een rust ig einde geko
men . Zondag wist zij dat zij niet lang meer zou 
leven. Zij had zich daarmee verzoend . 

Veel heeft zij van het leven gehouden, ondanks 
het feit dat zij de laatste jaren lichamelijk sterk 
achteruit ging . Haar bijna b lindzijn was haar 
allergrootste probleem, maar ondanks alles 
bleef zij vrolijk en behield zij haar speciale hu
mor. 

Z ij was een prima schoonzus en tante waar je 
in goede en slechte t ijden op kon rekenen. 

Haar godsdienstige overtuiging lag in de lijn 
der traditie. Op haar wijze werkte zij mee aan 
de leefbaarheid van onze wereld. Dat was een 
christelijke opdracht d ie zij ten aanzien van 
haar naasten met toewijd ing vervulde. Daar zijn 
wij haar dankbaar voo~ 

Nu is de laatste van de "drie zussen" d ie hun 
hele leven met elkaar samen woonden en werk
ten, van ons heengegaan. Wij vragen God haar 
op te nemen in een leven van altijd durende 
rust, verenigd met haar ouders, al haar zussen 
en broers. In onze herinnering leeft zij voort als 
een onvergetelijke schoonzus en tante. 

Wij wil len u allen hartelijk danken voor uw be
zoeken tijdens het leven aan, en uw deelne
ming na het overlijden van tante Dinie. 
Speciaal willen wij Roos en Gerrie dankzeggen 
voor hun bijdragen om haar leven te veraan
genamen. 




