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Zij werd geboren te Oldenzaal op 6 nov. 
1891 en overleed aldaar, voorzien van het 
sacrament van de zieken, op 28 aug. 1978. 
Op 31 augustus d.o.v. hebben we afscheid 
van haar genomen tijdens een Eucharistie
viering in de St. Plechelmusbasiliek, waarna 
we haar te ruste hebben gelegd op het 
kerkhof van Oldenzaal. 

Nu moeder van ons is heengegaan. denken 
we met grote dankbaarheid terug aan de 
liefde die ze ons gaf en aan al de zorg. 
waarmee ze ons omringde, haar leven lang. 
Negenenvijftig jaar mocht ze met vader 
lief en leed delen in een gelukkig huwe
lijk. drie kinderen werden hun geschonken 
en zes kleinkinderen. 
In grote offervaardigheid en met blijmoe
dig hart is ze door het leven gegaan. altijd 
vol zorg voor haar man en kinderen. 
Voor haar kleinkinderen was ze een echte 
oma, geïnteresseerd in alles. bezorgd en 
moeder tegelijk. 
Ze heeft het leven zinvol beleefd en vond 
kracht en vreugde in het geloof dat bij 

haar een plaats innam tot in het leven van 
iedere dag. 
Haar vermoeden dat zij niet uit het zie
kenhuis zou terugkeren naar huis. is waar 
geworden en wij mogen stellig vertrouwen 
dat zij nu een .. thuis" heeft gekregen bij 
God. Want een goed leven leidt tot een 
goede dood. die overgang is tot eeuwig 
leven. 
Dierbare man, we waren gelukkig met el
kaa1 en we beleefden vreugde aan ons ge
zin. Dank voor al de liefde en zorgen in 
die jaren. 
Lieve kinderen en kleinkinderen. ook jullie 
dank ik voor alle liefdevolle zorgen. Be
waart de onderlinge liefde en blijft trouw 
aan het geloof. God zegene jullie allen. 
Moeder en oma. leef in vrede bij God I 

Voor uw medeleven bij het overlijden 
van mijn dierbare vrouw, onze lieve 
moeder en oma. zijn wij u zeer dank
baar. 

Uit aller naam: 
A. Hendriks en familie 

Oldenzaal, aug. ' 78 
Monnikstraat 30 




