
De schepping ziet mei uurig 
nrrlangcn uil naar hel ogenblik , 
bal be hmlijkhcib bcr 

lünbmn Gobs 
oprnbaar zal morbcn . 
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Ter dankbare herinnering aan 

MARIA HENDRIKA ANTONIA VRIJl<OTTE 

echtgenote van 

FRANCISCUS BERNARDUS TIMMERHUIS 

Zij werd 5 febr. 1918 te Losser geboren. Zij 
ontving het Sacrament der zieken en is 28 
maart 1971 te Oldenzaal overleden. Op 31 
maart d.a.v. werd haar lichaam begraven 
op het r.k. kerkhof van O1.denzaal na de H. 
Mis van Uitvaart in de St. Plechelmusbasi
liek. Met ons ziet zij vol verlangen uit naar 

het eeuwige Paasfeest. 

Dankbaar voor alles wat deze vrouw en 
moeder voor ons heeft betekend bl[jven wij 
haar gedenken. Ruim 20 jaar geleden heb
ben wij elkaar in liefde gevonden. Op 12 
sept. 1951 mocht zij haar liefde en trouw 
beloven aan haar man. Zij was een eenvou 
dige vrouw. een trouwe echtgenote en een 
zorgvolle moeder. Met grote toewijding ver
pleegde zij haar moeder tot haar laatste uur. 
Zij werkte en ploeterde met haar man. Zij 
was goed voor iedereen. 

Samen hebben wij in spaarzaamheid voor 
ons gezin gewerkt. We waren blij , dat we 
met de kinderen, Joke en Frans, een nieu
we woning mochten binnengaan. Met veel 
inspanning hebben we alles gereed gemaakt. 
Zij heeft echter maar kort van haar nieuwe 
woning mogen genieten ; en het was nog 

een genieten in benauwdheid. 
Met ons gelooft zij, dat ons aards verblijf 

niet wordt afgebroken, maar dat wij voort
leven voor altijd bij de Heer. Wij allen zijn 
op weg naar het Land van Belofte. Daar 
zijn we eens weer gelukkig met elkaar. 

Dierbare man, beste Joke en frans, ik heb 
mijn levenstaak volbracht. Het is wel erg 
vroeg; ik leef met u mee en ik weet. dat 
!Jij in onderlinge liefde elkaar blijft helpen. 

Voor uw blijken van medeleven en deel
neming , welke wij mochten ontvangen bij 
het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze lieve moeder, zeggen wij u onze 

oprechte en hartelijke dank. 

Oldenzaal, maart 1971. 

F. B. TIMMERHUIS 
en kinderen 


