
Dankbaar denken wij terug aan 

BERENDINA MARIA VIJE 
weduwe van 

THOMAS WILHELMUS TICHELOVEN 

Zij is geboren op 8 augustus 1897 te 
Lonneker. - Gesterkt door het Sacra
ment v. d. zieken is zij op 21 juli 1983 
te Enschede overleden. Na de uitvaart 
in de Mariakerk op 25 juli, hebben wij 
afscheid van haar genomen in de aula 

van het crematorium "Twente" te 
Usselo (gem. Enschede.) 

Wij zullen moeder. oma. in onze her
innering houden als een bezorgde, 
hartelijke. diepgelovige vrouw. 
Zii leefde intens mee met haar kinde

ren. en kleinkinderen en ook ieder. die 
een beroep op haar deed. kwam nooit 
vergeefs aan de deur. 
Bij voorkomende gelegenheden in de 

familiekring kon je van moeder 'n toe
spraak verwachten. weloverwogen. 
geestig ook en recht uit het hart. 
Naast ongetwijfeld vele gelukkige 

levensjaren. zijn pijnlijke situaties 
haar niet bespaard gebleven: het over-

lijden van vader; later van haar broer 
Bernard Mupe. was voor haar 'n groot 
verlies. 

Met het klimmen der jaren liet haar 
aezondheid steeds meer te wensen 
over. - Houvást zocht en ondervond 
zij in haar bidden (wat heeft ze er wat 
afgebeden!) .. . en zelfs daar had zij 
moeite mee. toen zij op hoge leeftijd 
noodgedwongen haar zó vertrouwde 
woning moest verlaten. 
Zoals moeder ons voorleefde. zal nu 

ook in óns bidden. onze verbonden
heid met haar blijven voortduren. 
dankbaar voor alles wat zij ons gege
ven heeft. 
BIDDEN WIJ NU: 
God. Heer van leven en dood: door 
onze ouders hebt Gij ons het leven ge
geven en ons doen groeien in U. die 
alles nieuw maakt. Geef, dat hun leven 
niet vergeefs is geweest. maar voort
leeft in ons en bij U. Dat vragen wij U 
door Christus. onze Heer. Amen. 
Maria. moeder van Altijddurende Bij
stand, wees haar voorspraak. 

Voor Uw blijken van meeleven en 
deelneming danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 




