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Met een gevoel van eerbied en 

dankbaarheid denken we terug aan 

MARIA JOHANNA OLDE WEGHUIS 
weduwe van 

GRADUS SCHURINK 

Zij werd op 3 augustus 1884 te Losser ge
boren en de Heer nam haar leven terug 
op 29 april 1974 te Oldenzaal, nadat zij 't 
SacramPnt van de Zieken had mogen ont
vangen. Op vrijdag 3 mei werd zij vanuit 
de Mariakerk begravt'n op het r.k . kerkhof 
te Oldenzaal, waar haar lichaam de glorie
volle Verrijzenis afwacht. 

Nu is oma van ons heengegaan. Zij heeft 
zolang onder ons geleefd, dat zij bijna uit 
onze familie niet weg te denl<en viel. Op 
3 augustus zou zij 90 jaar geworden zijn. 
Met recht kunnen we zeggen, dat zij de 
leeftijd der zeer sterken heeft mogen be
reiken . 
In haar leven heeft zij het niet altijd ge
makkelijk gehad. Omdat haar man vrij jong 
stierf, heeft zij de zorgen voor haar groot 
pezin voor een belangrijk deel alleen moe
ten verwerken. Maar zij kon het aan, want 
zij was een moedige en godsdienstige 
vrouw, die altijd op de Heer vertrouwd 
heeft. Zij was dan ook niet aan het aard-

se gehecht en wilde alleen maar goed 
doen aan haar gezin en aan anderen. Zo 
is zij het middelpnnt van haar familie ge
worden en heeft zij in het hart van haar 
kinderen en kleinkinderen een grote dank
baarheid en blijde bewondering achterge
laten . Toen de laatste jaren de gebreken 
van de oude dag zich sterker vertoonden, 
kon zij vanzelfsprekend rekenen op de hulp 
van ieder en in het bijzonder van hen, die 
haar zo goed verzorgd hebben. 

Moge zij op voorspraak van Maria, de Moe
der van de Heer, tot wie zij zoveel gebe
den heeft, voortleven b!i God en voor 
altijd Zijn heil aanschouwen. 

Voor Uw blijken van medeleven en 
deelneming ondervonden na het over
lijden van onze dierbare moeder, be
huwd-, groot- en overgrootmoeder, 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Uit aller naam: 
Kinderen, Behuwd-, Klein
en Achterkleinkinderen 

OLDENZAAL, mei 1974 
Mariastraat 21 


