


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gezina Vlierman 

weduwe van 

Gerhardus Hendrikus Hofhnis 

Onze moeder 
Langeveen op 
Verblijvend op 

en oma werd geboren in 
14 september 1894. 
.,'t Meulenbelt" is zij daar ook 

tijdig gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken. In baar laatste levensdagen is zij 
nog opgenomen in het ziekenhuis in Almelo 
en daar op 2 oktober 1985 's avonds 
overleden. Op 5 oktober hebben wij haar, 
na de gezongen Uitvaart, begraven op het 
Parochiekerkhof in Fleringen. 

Het leven van deze vrouw,: een heel lang 
leven, maar ook vele jaren daarvan een 
leven vol grote zorg, omdat haar man al 
zo vroeg en zo plotseling is overleden. 

Toen stond zij heel alleen in die moeilijke 
jaren als moeder van een groot gezin voor 
alle zorg, die dat meebrengt. 
Maar zij heeft al ha\ar zorg en krachten 
gegeven voor het welzijn van haar kinderen. 
Gelukkig heeft zij ook nog vele jaren mogen 
genieten van de liefdevolle zorg en dank
baarheid van haar kinderen. 

Zolang het mogelijk was is zij thuis ver
zorgd met alle liefde en meeleven die h•;,,,ar 
huisgenoten haar konden geven. 
Zij hebben haar alles gegeven wat menselijk 
maar mogelijk was. Tot haar laatste levens
uur toe. 

Nu is zij uit ons aller midden heengegaan. 
Maar dp.nkbare herinnering aan de zorgen 
en liefde van onze moeder en oma zal nu 
in onze herinnering blijven voortleven. 
Het is goed geweest: over en weer . 

En daarom zal ook onze liefdevolle zorg en 
meeleven zich kunnen voortzetten in ons 
leven met elkaar. 

E:n onze dankbaarheid en liefde voor haar 
mag nu gestalte krijgen, als wij haar voor 
God de Heer blijven gedenken. 

Moge God de Heer haar nu Zijn Rust en 
Vreugde schenken. 

Moge zij rusten in Vrede bij de Heer. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
moeder en oma zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Fam. Hofhuis 

Fleringen, oktober 1985 
Ootmarsumseweg 219 


