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Zij werd geboren op 20 maart 1901 te 
Groenlo. Na een kortstondig ziekbed over
leed zij na gesterkt te zijn door het sacra
~ent der zieken in het Koningin Beatrix 
ZiekenhUls te Winterswijk op 11 januari 1990. 
Op m~andag 15 januari d .a.v. hebben wij 
haar hchaam vanUit de parochiekerk St. 
Calixtus te Groenlo begraven op het r.k. 
kerkhof aldaar, waar het de verrijzenis wacht. 

Onze dierbare overledene was een moeilijk 
te doorgronden vrouw. Voor haar man en 
kinderen was zij een zorgende echtgenote 
en moeder. Nadat haar man in '65 was over
leden sloot zij zich meer af en wilde haar ei
gen zaken zelf regelen. Zij was bang om 
maar iemand tot last te zijn. Zij wilde zich 
niet laten vertroetelen, sloot zich daarente
gen af, waardoor je moeilijk met haar in kon
takt kwam. Zij was hard voor zichzelf maar 
ook voor anderen. Waarschijnlijk heeft zij de 
handicap waardoor ze moeilijk kon lopen niet 
echt ku.n~en aanvaarden, terwijl ze juist 
graag U1lg1ng. Je kon haar geen groter ple
zier doen dan haar uit te nodigen voor een 

eindje met de auto te gaan rijden. Wat de 
kinderen en kleinkinderen dan ook vele ma
len deden. Op 88 jarige leeflijd was een be
jaardencentrum niet bespreekbaar. Daar was 
ze bang voor, dat dat haar nog eens zou 
overkomen. Gelukkig heeft de goede dood 
haar voor dit leed bespaard. Wij mogen dan 
ook zeggen: "Het is zo goed geweest•. 

Hoewel we weinig weten hoe haar relatie 
was met God, vertrouwen we er op dat de 
goede God haar zal opnemen in zijn heerliJk
heid, wa~~ ze bevrijd zal zijn van alle angst, 
zorg en piJn. 

God, Vader in de hemel, wij bidden U: geef 
aan onze moeder en oma een behouden 
thuiskomst. in Uw Vaderhuis. Wij vragen U 
o~ vergeVIng voor alles waarin wij ten op
ZIChte van haar tekort geschoten z1jn. En ook 
v~r U schenken wij graag vergeving waarin 
ZIJ tegenover ons en anderen tekort gescho
ten mocht zijn. Voer haar binnen in Uw 
Vaderhuis en moge zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling bij het overlijden van 
moeder, zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Fam. Klein Tank 


