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Zij werd 10 januari 1905 te Bentheim in Duitsland 
geboren en stierf 31 juli 1987 te losser. Op 4 augustus 
d.a.v. hebben wij in de St. Plechelmus Basiliek, haar pa
rochiekerk, te Oldenzaal bij haar Uitvaart de Eucharistie 
gevierd, gelovend dat iedere mens de Heer zal volgen in 
Zijn verrijzenis. Daarna hebben wij het lichaam van moeder 
te rusten gelegd op de algemene begraafplaats te 
Oldenzaal. 

Op hoge leeftijd is zij van ons heengegaan, na een 
werkzaam en welbesteed leven. In haar jonge jaren leefde 
zij gelukkig met haar man en kinderen. Dag en nacht stond 
ziJ voor hen klaar. Een gelukkig gezin, waar het leven goed 
was. Een gelovige vrouw, die haar kinderen voorging in 
liefde tot God en de medemensen. Toen de kinderen het 
ouderlijk huis gingen verlaten, om zelf een gezin te stich
ten, bleven vader en moeder achter. Wijs door ervaring, 

rustig en zelfstandiQ van aard, konden zij voor zichzelf 
zorgen en hun woning aan de Asterstraat bleef de trek
pleister voor kinderen en kleinkinderen. Na bijna 40 jaren 
gelukkig huwelijksleven stierf haar man. Zij verhuisde la
ter van haar vertrouwde woning aan de Asterstraat naar 
de lindestraat en vervo1gens naar "de Walgaarden·, 
waar zij nog vele jaren in gezondheid van haar leven ge
noot. De laatste anderhalf jaar van haar leven woonde zij 
in de "Oldenhove• te losser, waar zij liefdevol verzorgd 
werd. Nu zij tevreden en rustig afscheid genomen heeft 
van haar kinderen, haar klein- en achterkleinkinderen, 
willen wij in dankbaarheid tot God bidden: 

Goede Vader in de hemel, maak onze dierbare moeder 
deelachtig aan het geluk en de vrede, die Gij 
bereid hebt voor degenen, die in U geloven en op U hopen. 
Geef ons allen, die achterblijven, 
de levenskracht van Uw Gees~ om hoopvol en 
vastberaden verder te gaan op onze tocht door dtt leven. 

Mogen onze gebeden haar vergezellen. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte 
en uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgroo!moeder, zeggen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen. 


