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Op I juli 1913 werd zij geboren in Losser. 
Zij overleed op 3 augustus 1978 i1 Olden
zaal. nadat zij was voorzien van het Sacra
ment van de Zieken. Voor haar hebben wij 
aan God dank gebracht op 7 augustus in 
de Eucharistieviering in de Drieëenheids
kerk. Daarna hebben wij afscheid genomen 
van haar in het crematorium te Usselo. 

Moeder blijft voor ons moeder. Ook nu zij 
is gestorven. Want juist haar ziekte en haar 
sterven hebben haar nog dichter bij ons 
gebracht. Zij heeft laten zien , door haar 
wilskracht en moed, hoeveel zij hield van 
ons en van haar kleinkinderen. 
Nog tijdens de ziekte van vader bleek dat 
ook moeder ziek was. Heeft zij voor vader 
zichzelf vergeten ? Wilde zij tot het laatste 
toe vader thuis verzorgen ondanks zichzelf? 
Was er voor haar een andere weg geweest ? 
Op deze vragen krijgen wij nooit antwoord. 
Maar door on,e bewondering voor de ver
zorging van vader was onze verslagenheid 
des te groter toen haar ziekte zich open
baarde. Ze zei toen voortdurend: . Ik wil 
nog zo graag bij mijn kinderen en klein 
kinderen blijven " . 

Deze wil van haar was sterk. Deze moet 
voortgekomen zijn uit echte liefde. Want 
haar laatste krachten heeft zij gegeven om 
bij ons te blijven. Zij zag dit toen zelf in , 
want ze zei : ,, Ik leef boven mijn natuur". 
Moeder. wij hadden geen groter bewijs 
van liefde voor ons kunnen krijgen. Het is 
een geschenk voor ons leven. Wij hopen 
en bidden dat je nu bij God bent. God is 
liefde. Moge Hij je laten delen in 't Leven 
dat geen verdriet. geen einde, geen dood 
meer kent. 

Wij zijn U zeer erkentelijk voor uw me
deleven. gebed en belangstelling bij het 
heengaan van onze lieve moeder en oma. 

Dat is voor ons een troost en daarvoor 
onze oprechte dank. 

Namens de famil ie 

Oldenzaal, augustus 1978 


