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In dankbaarheid herdenken wij, 

hoe in ons midden heeft geleefd 

MARIA CORNELIA WITTING 
echtgenote van 

ALBERTUS JOHANNES REUVER 
Zij werd geboren in Mr. Cornelis (Java - In
donesië) op 4 april 1908. Gesterkt door 't 
Sacrament van de zieken, stierf zij op 6 au
gustus 1979 in Enschede. Voor alles wat zij 
voor ons heeft betekend. hebben wij God 
dank gebracht in de Eucharistieviering bij 
haar Uitvaart op 9 augustus d.a.v. in de pa
rochiekerk van de Allerheiligste Drieëenheid 
te Oldenzaal. Daarna hebben wij afscheid 

van haar genomen in het Crematorium 
te Usselo. 

In grote liefde en dankbaarheid zullen wij 
blijven terugdenken aan onze lieve vrouw 
en moeder: haar trouw en liefdevolle zorg. 
die wij van haar in ons leven hebben mo
gen ontvangen. Zij was 'n gelovige vrouw. 
die zich inzette voor haar groot gezin. Heel 
haar leven bleef zij de gezinnen van haar 
kinderen volgen. Haar huis in de Meijbree
flat was de trekpleister van kinderen en 
kleinkinderen. 

Moge de goede God haar nu gelukkig 
maken in Zijn Huis. 

Dag ma. 
Twee woorden vaak gezegd 
bij het komen en gaan. 

Dag ma, 
Jij leefde voor ons. 
jij hebt ons allen begrepen. 

Dag ma 
In je grootte 'n voorbeeld voor ons. 
tijdens je leven. nu en morgen. 

Dag ma. 
Wij denken aan iou. 
pa, kinderen en kleinkinderen. 

Dag ma. 

Gebed voor mama Reuver. 

Je was onze mama en hebt ons gebracht 
naar wat wij nu zijn. 
Allemaal zijn wij in onze opvoeding 
door jou gesteund en groot gebracht. 
Wij allemaal wensen je 'n gc,ede 
vaart naar 't hiernamaals, ook al 
weet geen van ons wat dat is 
Vaarwel mama, wij zijn je allen 
heel erg dankbaar, 
God, zegen onze moeder. 

WU danken U voor Uw medeleven ondervonden b!i 
het overlijden van mUn lieve vrouw. onze moeder 
en oma 

A. J. REUVER 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 19 79 




