
Voor uw blijk van medeleven, betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder en oma, zeg
gen wij U onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), februari 1979 

t 
Ter nagedachtenis aan 

JOHANNA TUITEN 
sedert november 1978 weduwe van 
GERHARDUS HERMANUS MEINDERS 

Zij werd geboren op 8 Juni 1899 te Hengelo (0). 
Een lang leven van zorg en genegenheid. .. Wij 
hadden fantastische ouders" , zeggen de beide 
dochters. 
Gedurende de laatste paar maanden van haar 
leven had zij een geweldige verzorging. Alle 
respect voor Huize Hooghagen. 
We hadden zo gehoopt, dat moeder nog een 
beetje mocht opknappen na het plotselinge ster· 
ven van haar man In november van het vorig 
jaar. Het mocht niet zo zijn . In Hooghagen had 
zij geen energie, geen kracht meer over. Zij 
Is niet van haar kamer af geweest. 
Snel zagen wij de krachten van geest en li
chaam minderen, en de kracht van een slopen
de ziekte toenemen. We zagen haar naar haar 
levenseinde gaan, en hebben dit als een ver
lossing voor haar aanvaard. 
Zij was een gelovige vrouw, die steun zocht en 
vond in het gebed, in de H. Eucharistie vooral. 
Blij was ze altijd, als zij de H. Communie op 
haar kamer ontving. 
Geheel overgegeven aan Gods wi l is zij op 17 
februari 1979 In Huize Hooghagen te Hengelo 
(0) over de grens van dit leven heengegaan 
naar, zoals wij geloven, Gods eeuwigheid. 
Voor haar vierden we de H. Eucharistie ten 
Uitvaart in de parochiekerk van 0 . L. Vrouw 
van Altljddurende Bijstand te Hengelo op 21 fe
bruari , waarna we haar te rusten legden in het 
nog zo verse graf van vader op de r . k . be· 
graafplaats te Hengelo (0). 
Mogen vader en moeder nu weer in Gods eeu· 
wige liefde met elkaar verenigd zijn. 
Dat zij leven en rusten in vrede. Amen. 


