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Ze werd geboren op 14 augustus 1902 te 
Gammclkc en overleed na voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der Zieken op 28 juni 1993 in 
het ziekenhuis te Hengelo Ov. 
De uitvaart vond plaats op 1 juli 1993 in de 
parochiekerk in Deurning,en. waarna we haar te 
ruste hebben gelegd op het parochiële kerkhof. 

Als kinderen en kleinkinderen mogen we zeg
gen. dat wc een moeder en oma hebben gehad 
die tot haar hoge ouderdom van 90 jaar een 
geweldige vitaliteit en levensvreugde uit~traalde. 
Ze genoot met volle teugen van de nabijheid van 
haar kinderen en kleinkinderen, van mensen om 
haar heen. De deur stond altijd voor iedereen 
open. Ze was een vrouw die niet bij de tijd stil 
is blijven staan. Door haar eenvoud en groot 
geloof in God bleef zij belangstelling houden 
voor het wel en wee van haar kinderen. 
Ze was dankbaar met een klein gebaar, een 
bosje bloemen of even bij haar op bezoek komen 

Ze was een blijmoedige vrouw. wat ze dan n••k 
naar buiten uitstraalde. Na een druk en werk· 
zaam leven in Gammelkevertrok ze samen met 
vader naar Deurningen. waar ze al na een half 
jaar haar lieve man en eenjaar later haar dochter 
moest verliezen. Zij wist zich in groot geloof en 
door haar kinderen gesteund. dit grote verlies te 
dragen. Na 12 jaar in Deurningcn te hebben 
gewoond en haar gezondheid het niet meer toe 
liet dat ze nog op haar zelf woonde. is zij gaan 
wonen in het b~jaardenhuis St. Jozef te Weerselo. 
waar zij met volle teugen genoot van de verzor
ging en belangstelling van de bewoners. 
Zij was een vrouw die zich snel kon aanpassen 
en die een grote belangstelling had voor ieder
een. Zo ervaren we door ons verdriet heen wat 
een geweldige lieve vrouw moeder en oma zij 
voor ons geweest is. Haar wens om weer samen 
bij vader te zijn is in vervulling gegaan. 

Moeder en oma bedanlá voor alles 
wat je voor ons gedaan hebt. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


