
IN MEM<:fRIAM 
Mevrouw 

HENRIËTTE MARIA 
REUVER-VOS 

Ud van de Derde Orde en Kath. Acue. 
zv Nerd geboren t;o Losser 12 Februari 
1895 Na voorz,en te ziJn van de H.H 
Sacramenten overl&ed Zij te Oldemar;,1 
19 Maart 1945 en werd begraven den 
23sten d.o.v. op het R.K. Kerkhof aldaar 



Een tedere en e!devol "chtgenote en 
Moed r ging he n. Steeds bezorgd 
voor Cl" haren g f ZiJ nauwl<ourlg acht 
op dft gang v,m haar huisg"z1n. ZiJ 
heeft haar brood n1ot in ledighmd ge. 
g ten. Ir;nemende harteliJkb"id en her
t tJko b.:;bcid 91 rd n hot karakter v&n 
deze vrouw. ZIJ gaf al 1-.aa r levens
lcrachl ec liefde. eerat als or.d"rwl)zerea 
aan de nodoran h ar 1oev9rtrouwd. 
Jatèf als moedM Aan de kinderen. 01<1 
God hdar gaf. Daarnaast noy, 11af Zij 
hofdo en zorg naar Hchaam cm ~1el 
•: aar z11 die geven kon. ZtJ was en 
voelde zich hd van do Kath. Aclle. 
Aan allen laat ZtJ na, degeliJke be
gu:se "n van Chr D,,ugd. 
Diorbare echt<,1t!nOot, treur met. werp 
alle bekommernissen op God. M1Jn lief
de blijft en ik w,crd nu uw voor
sprookster bij Hem. 
Dierbare kinderen. hoe gaarno was 
M eder bij jullie gebleven! Cod roept 
mtJ ochter. Berrunt elkander: houd! 
Vader in ere· :,eeat eensgezind en 
hebt elkaar hef, zoals ik Julhe heb 
hofqehad. M11n ho!de en zorg bli1ft I 
D<>nkt bij alles wat ge doet : ,,Wat 
zou Moe er van zeggen!" 
Heer, geleid miJn echtg<moot en kin· 
deren. opdat bun plannen worden be
sn.;wd volgens Uw welbehagen I 
,l, 11111 W WAANOER$ 

ZWOLLE: 



d , or de Z t van ._a ge 

Mevr.Henr1e\te Maria Vos 
echlg ,a Gerardus J Re .. ,or 
111 • n de D~rde Orde van den 

H F rar,ciccus. 

z,1 wer,J Jeb ren te Less~r 1" 
f"a r l3JJ e O't ~r•eed ~ 'Wftr 
"o ~l te ( liornar~I voo,,.e 
.,.an de H Sac"al'!1 der s •en en 
de 19 Maart 1P45 ,i ar licna•m 
... ord begraven op bol R K 

l<e knot a aur. 21 Maart 

f "" t dera en efd&i,ot e echt 
ç ale en ,neede g !i heen Z 
o f auwlceurig ac cp Oe ga"g 
'tl n haar lu; sgez1 L.nnernend 
harte k"" de, hart el h b ,jne d 
aarden het karakter wan de2e 
vrouv. Zij gaf •I haar liefde en 
levens~racht. eerst als onder· 
w zeres aar. de kinderen, haar 
to1vartro1..1v.,d 13:ter als l"f'llt'leder 
aan de ; "ldlren d o ûoC haar 
gil Daar aast nog gaf , J lt•'de 
en zorg naar lichaam e" ziel 
.. aar ·~ d'e go\ln kon. Zij w .. 
en voelde zich lid van de Kath. 
Actie. .Aan allen laat zi na 
tol er•eds. deg1ll1ke beginselen 
van christeh1ke deugd 
Oierba•e ~chtger.oot en k'ioderea 
Ik ga "an u heen maar mijn liefde 
en zorg blijft Oen~! aan alles 
wat k voor u dud Blijft eens· 
qo21od hebt elJ.,.nder l ief zooals 
Ik u heb liefgehad. 

Il, J Jezus barmha•t.gheid 




