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Zij werd geboren te Losser op 21 februari 
1896 en is overleden te Oldenzaal op 
5 april 1981 , tijdig gesterk door de Sa
cramenten der Zieken. Woensdag 8 april 
hebben wij afscheid van haar genomen 
tijdens de gezongen Uitvaartdienst in de 
Sint Antoniuskerk en haar te ruste gelegd 
op de begraafplaats van Oldenzaal. 

Hoogbejaard heeft moeder en oma haar 
leven aan God mogen teruggeven zonder 
een al te lange lijdensweg. Wij zijn er 
God dankbaar voor dat zij in alle rust en 
zonder pijn mocht sterven in het bijzijn 
van haar kinderen. Het doet ons zeker 
verdriet dat wij haar vertrouwde aanwe
zigheid onder ons voortaan moeten mis
sen, maar het is ook waar dat moeder, 
anders dan vader haar leven heeft mogen 
voltooien. Nog niet zolang geleden moch
ten wij in de familiekring haar 85ste ver
jaardag vieren . 
Zij was een fijne vrouw, hartelijk en mee
levend. iedereen had graag met haar te 
doen. Samen met vader heeft zij haar kin
deren een prima thuis gegeven waar wij 
nu vol dankbaarheid aan terug denken. Zij 
was diepgodsdienstig , vroom en kerks. 
Deze voor haar zo belangrijke waarden 
van het leven wist zij op haar kinderen en 
kleinkinderen over te brengen, zoals ook 

de hechte familieband . Toen haar man on
verwacht kwam te overlijden heeft dit haar 
veel verdriet gedaan. Maar ook nu zocht 
en vond zij troost in haar sterk ontwik
keld gebedsleven en verder hebben haar 
kinderen moeder naar best vermogen over 
haar verdriet heen geholpen. Meer dan 
22 jaar woonde zij bij haar dochter Sinie, 
die altijd zo goed voor haar gezorgd 
heeft. De komst van kleinkinderen gaf haar 
nieuwe levensvreugde. Van allen het stra
lende middelpunt werd zij door allen ge
waardeerd en bemind. 

Zij was altijd weer opgewekt met voor 
eenieder een goed woord. Zij hield van 
mensen om haar heen. Toen zij de laat
ste tijd minder goed ter been was, mocht 
zij naar eigen wens en op dokters advies 
op de Mariahof komen wonen te midden 
van haar leeftijdsgenoten, met wie zij zo 
graag een praatje maakte. Zij was er graag 
ook vanwege de uitstekende verzorging. 
Moeder heeft tijdens haar lange leven veel 
gebeden. De rozenkrans was voor haar 
een dagelijks gebruiksvoorwerp. Zij had 
veel verering voor Maria. Zij bezocht haar 
in Lourdes en jaarlijks in Kevelaer. Van
wege haar toewijding en trouw mocht zij 
b.g.v. haar 50ste bedevaart naar Kevelaer 
de ere-medaille ontvangen. De laatste 
zeven weken van haar leven moest zij op 
het ziekenhuis doorbrengen en toen zij 
eraan toe was ontving zij de Sacramenten 
der Zieken. Het was haar goed , en vol 
overgave bad zij alles mee, om drie nach
ten later in alle vrede over te gaan naar 
het eeuwige leven bij God . 


