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W ij bewaren een fijne en dankbare 

herinnering aan 

JOHANNA MARIA DE WIT 
echtgenote van 

Antonius Johan Bekhuis 

Zij werd geboren op 2 december 1906 te 
Goor. Haar persoon wordt gekenmerkt door 
haar goedheid en vriendelijkheid. In een 
pracht huwelijk van meer dan 50 jaren. in 
een mooi, harmonieus gezin. droeg zij haar 
man op haar handen, en was zij intens lief 
voor de kinderen, en ontzettend gek op 
haar kleinkinderen en heel trots op haar 
achterkleinkind. 
Zij was een gevende vrouw. die zichzelf 
op de achtergrond stelde. bij wie alles kon. 
en die altijd klaar stond voor iedereen. 
Zij had een opgewekte aard en had veel 
plezier in de veelvuldige fietstochten met 
zijn allen de natuur in, met picknickmand 
en al. Hoe meer familie rondom haar. hoe 
groter haar vreugde. 
Zelfs in haar ziekte dacht ze nog aan het 
belang van de anderen. Z ij was zó dank
baar voor alle goedheid en gent>genheid. 
Zij was héél gelovig. en toen zij wist. dat 
ze onherstelbaar ziek was. heeft zij in alle 
stilte. samen met vadt>r. het sacrament der 

zieken ontvangen. Zonder baar kinderen 
erbij, omdat ze vond, dat dit gebeuren te 
veel emotioneel zou zijn voor haar kinde
ren. Zij wilde niet, dat ze om haar zouden 
huilen. Z ij heeft altijd een grote en diepe 
eerbied voor Maria gehad. 
Op 27 maart 1985 is zij ht>el zachtjes en 
rustig gestorven, in de leeftijd van 78 jaar. 
In de 0. L. V rouwekerk hebben wij voor 
baar de Uitvaartmis gevierd op 29 maart. 
waarna wij baar naar de laatste rustplaats 
gebracht hebben op het r. k. kerkhof aan 
de Deurningerstraat te Hengelo ov. 

Moeder. oma, bedànkt voor alles. wat U 
voor ons wàs en deed. Rust in vrede, 
moeder, en ontvang het eeuwige leven. 

Wij ondervonden bij de ziekte en het over
lijden van moeder heel veel steun door uw 
meeleven en belangstelling. W ij zijn U daar 
erg dankbaar voor. 

A. J. Bekhuis 
en familie 




