


"Een vaste burcht is onze God" 
Ps. 46 

In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Westerhof 
echtgenote van 

Johan Gerhardus Fredrikus Oude Weme 

Op 20 april 1908 werd zij geboren te 
Denekamp. En zij overleed , voorzien van het 
sacrament van de ziekenzalving , 30 januari 
1990 te Oldenzaal. Na de Eucharistieviering 
in de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 2 
februari 1990 d.o.v. werd haar lichaam 
begraven op het kerkhof aldaar. Na een mooi 
en lang leven hier op aarde - ook al had zij 
veel pijn te doorstaan - is zij in al le rust en 
vrede bij vader aan tafel gestorven. Ons 
verdriet om _ de lege plaats nu wordt meer 
dan gedragen door grote dankbaarheid. 
Dankbaar voor dat mooie leven en dat 
rustige sterven. Moeder was ondanks haar 
pijnen een vrolijke en lieve vrouw. Werklust 
en levenslust waren haar niet vreemd. Zij had 
voor ieders wel en wee in haar omgeving 
belangstelling en een goede raad. 

Maar vóór alles was zij moeder voor ons 
allen. Waar vader zorgt voor de contouren 
van het schilderij, kleurde moeder het in. 

Rie was haar grootste vriendin waar zij ook op 
steunde. Met haar heeft zij vele leuke en 
gezellige momenten meegemaakt. Rie 
bedankt. 

Moeder had ook oog voor schoonheid, zij 
zocht in alles het mooie op. Haar 
dankbaarheid toonde zij in haar 
Godsvrezendheid. 

Op voorspoed van onze hemelse Vader voor 
wie zij grote verering had, moge moeder nu 
bezitten wat God heeft weggelegd voor hen 
die Hem liefhebben: ongestoorde vrede in 
blijdschap, het eeuwige licht en het leven 
waar geen dood meer is en waar wij eens en 
voorgoed met elkaar samen zijn in Jezus 
Christus, onze Heer. 

Voor Uw blijken van medeleven ondervonden 
tijdens haar leven en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 
oma en oudoma, zeggen wij U onze 
welgemeende dank. 

J.G.F. Oude Weme. 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Oldenzaal , februari 1990. 


