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Zij werd op 2 december 1925 te Groenlo ge
boren. Ze overleed in de late avond van 3 
december 2002 in het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix te Winterswijk. De eucha
ristie bij haar uitvaart vierden wij op 7 de
cember in de parochiekerk van de H. 
Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis 
ten leven hebben wij haar daarna ter ruste 
gelegd op het R. K. Begraafplaats te 
Groenlo. 

Kort nadat we met elkaar haar 77ste ver
jaardag hadden gevierd, hebben we zeer on
verwacht afscheid moeten nemen van onze 
lieve moeder en oma. 
Ze groeide op in een hecht bakkersgezin 
waar alt ijd veel gebeurde en hard werd ge
werkt. Ze hield van gezelligheid en leerde 
via de toneelvereniging haar man, onze pa 

en opa kennen. In haar huwelijk heeft ze pa 
altijd volledig ondersteund bij zijn werk en 
zijn vele activiteiten. Ondanks het feit dat ze 
op jonge leeftijd reuma kreeg - waardoor ze 
altijd veel pijn had - was ze altijd bijzonder 
toegewijd aan haar gezin. Ze kon zichzelf 
volledig wegcijferen en toch nog de vrolijke 
noot zijn. In die tijd nam ze bovendien voor 
vele jaren een groot deel van de verzorging 
van haar vader en moeder op zich. Naar aan
leiding hiervan zei ze wel eens dat ze hoop
te dat haar het verzorgingshuis bespaard 
zou blijven. Moeder was ook een doorzetter 
die altijd vol aandacht was voor haar familie 
en vrienden. De deur stond voor iedereen 
open en ze maakte het altijd gezellig thuis. 
Samen met pa kon ze daar erg van genieten 
en ze waren trots op de kinderen en klein
kinderen en onze onderlinge band. Na de 
langdurige ziekte van pa brak voor moeder 
een moeilijke tijd aan. Ze miste pa bij alle 
dingen die ze deed. Toch heeft ze met be
hulp van de mensen om haar heen, met na
me van haar zus en zwager, het leven weer 
op weten te pakken. Ze trok er opnieuw ac
tief op uit. Moeder kon ook bijzonder genie
ten van de natuur, van de muziek en van de 



heerlijkste bonbons die we voor haar mee
brachten. Het mooiste van alles vond ze toch 
de t ripjes met en naar haar (klein) kinderen 
en de momenten dat we met z'n allen bij el
kaar waren. Zo genoot ze ook op de zondag 
voor haar overlijden, alhoewel ze zich toen 
al niet lekker voelde. Ze praatte wel eens 
over haar angst om haar zelfstandigheid op 
te moeten geven en de angst om alleen te 
sterven. We zijn dankbaar dat moeder dat 
bespaard is gebleven maar ook verdrietig 
omdat we haar moeten missen. We hopen 
dat ze nu vrede gevonden heeft in het licht 
van God, in wie zij een groot vertrouwen 
had. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens haar leven en na haar overlijden, zeg
gen wij u hartelijk dank. 
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