
In da!!kbare herinnering aan 
Gerr itdina Maria Antonia van der Zande 

weduwe van 
Gradus Johannes ter Huurne 

Zij werd geboren op 15 januari 1900 te 
Oldenzaal en overleed aldaar, voorzien 
van het sacrament der zieken, op 30 de
cember 1979. Op 3 januari 1980 hebben 
wij afscheid van haar genomen tijdens 'n 
Eucharistieviering in de Plechelmusbasi
liek en hebben haar daarna te ruste ge
legd op het kerkhof te Oldenzaal in de 

hoop op de Verrijzenis. 

Nu onze moeder is heengegaan, den
ken we met grote dankbaarheid terug 
aan al de liefde die ze ons gaf en aan al 
de zorg waarmee ze ons omringde, want 
in grote offervaardigheid voor haar gezin 
is ze door het leven gegaan, arbeidzaam 
en bescheiden. 
Met vader lief en leed delenà in een ge
lukkig huwelijk, waaruit hun vijf kinde
ren geboren werden, werd zij reeds op 
eenenvijftigjarige leeftijd weduwe en 
stond ze van toenafaan alleen voor haar 
gezin. Moedig heeft zij zich door dit al
les heen geslagen, zij beleefde vreugde 
aa, haar kinderen en dit alles mocht ze 
weer bekroond zien in acht kleinkinde. 
ren, die opnieuw zon brachten in haar Ie-

ven en van wie ze heel veel hield tot het 
laatste toe. 
Gezond van lichaam en geest mocht zij 
de leeftijd van de sterken bereiken en 
was zij zo gelukkig mede dank zij Frida 
steeds een eigen "thuis" te mogen heb
ben, hetgeen zij zo erg waardeerde. 
Tijdens haar leven vond ze veel kracht in 
het geloof en daarom mogen we vertrou
wen, dat de Heer nu tot moeder gezegd 
heeft: Goede en getrouwe dienares, in 
uw leven zijt gij met weinig tevreden ge. 
weest, kom nu binnen in de vreugde van 
uw Heer. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen, be
waart de onderlinge liefde en blijft trouw 
aan het geloof, waarin ik jullie ben voor. 
';'egaan en waarin ik altijd sterkte en 
troost heb gevonden. God zegene jullie. 

Moeder leef in vrede bij God. 

Voor de blijken van deelneming betoond 
bij het overlijden van onze lie-;e moeder 
en oma betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

Oldenzaal, januari 1980 




