
t Gedenken wij in ons gebed 

Susanna Theresia Zwiep 

Santje werd geboren op 31 december 1928 te 
Denekamp en ze overleed, gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken. op 28 mei 2000 1n 
het Medisch Spectrum Twente te Oldenzaal. Na 
een plechtige uitvaartmis op 2 juni 2000 in de 
St. Nicolaaskerk te Denekamp werd zij ter ruste 
gelegd op de R.K. begraafplaats. 

"W,e dit brood eet, zal in eeuwigheid niet ster
ven" (Joh. 6:58) 

Santje heeft heel haar leven in ons gezin door
gebracht. Ze groeide op aan de Penninksbrug
weg. Op twaalfJarige leeftijd werd ze ziek tij
dens de v1enng van haar Plechtige Communie. 
De artsen wisten niet wat er aan de hand was. 
Ze had veel pijn. Omdat het oorlog was, waren 
er geen medicijnen beschikbaar. Later bleek 
dat ze reuma had. Zo kwam het. dat ze gewel
dig veel moest meemaken. Er waren goede en 
slechte dagen, dagen met veel pijn en gete
k~nd door ziektes. Maar geestelijk was Santje 
b1Jzonder sterk. Ondanks haar handicap, die in 
de loop der jaren steeds toenam. was ze altijd 
vol goede moed. Toen ze nog redelijk goed 
was. ging ze dolgraag mee met de vakant1ere1-
zen voor reumapatiënten. Eén van de nichtjes 
vergezelde haar en Santie genoot volop. 

Ze kon ook.elk jaar opnieuw zich verheugen op 
het z1ekentnduum. Ook de verjaardagen in onze 
familie, van vrienden en buren was iets waar ze 
naar uitzag. Eigenlijk was ze ondanks alles heel 
tevreden. Ze las heel veel en ze schatte als geen 
ander de waarde van de kleine dingen. Ook 
stond haar leven in het teken van het geloof. Ze 
bad voor iedereen en wenste iedereen het beste 
toe. Haar medeleven met anderen heeft velen 
goed gedaan, evenals haar oprechte belang
stelling, zeker ook voor ieder van ons gezin. 
Jammer genoeg kwam ze onlangs te vallen 
waarbij ze haar heup brak. Ook in het zieken
huis bleef ze vol goede moed, tot het op het 
laatst niet meer ging. Bij het ontvangen van de 
z1ekenzalv1ng waren wij allen samen bij haar en 
we hebben haar biddend mogen ondersteu
nen. Ze is rustig ingeslapen. En vanuit ons 
geloof vertrouwen wij, dat God haar laat bin
nengaan in zijn huis van vrede en geluk. .. 
Heer. schenk haar de eeuwige rust. En het eeu-
wige licht verlichtte haar. Dat zij moge rusten in 
vrede. Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven t ijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve zus. 
schoonzus en tante danken wij u van harte. Het 
sterkt ons in deze dagen van afscheid en ver
driet. Familie Zwiers 

Broer en zussen 
Neven en nichten 




