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Moederwerd geboren op 10 jun• 1925 in Gronau, waar
na ze opgroeide in Glanerbrug •n een gezin van 14 kin
deren. Als oudste meiSje van het gezin droeg ze zorg 
voor haar broers en zussen. 
Daarna ontmoette ze pa. Ze had hem hef en wachtte op 
hem, ook in de 3 jaren van z•rn afwez•gheid in Indië. 
Enkele bneven waren genoeg. In 1954 trouwden ze 
waarna al vrij snel 5 kinderen uit dit huwelijk voortkwa· 
men. 
Pa en ma namen de bakken, van opa over waarna een 
intensief gez•nsleven volgde. Ma cijferde ZIChzelf volle
d•g weg want ze had zorg voor pa, haar kinderen en 
haar schoonouders die biJ de bakkerij inwoonden. 
Ze was de kracht•ge sociale vrouw van ·oe 
Dorpsbakker d•e ze door dik en dun steunde. Een zeer 
menselijke vrouw die voor eenieder tn haar w.nkel een 
woordje had. Ze was geliefd. 
Liefde en 1ntensieve arbeid maakten dat ze samen met 
haar kinderen een moo1e florerende bakkeriJ opbouw
den, d1e ze 1n 1989 verkochten. 
In 1989 verhuisden ze naar Overdinkel. Hier hebben ze 
niet lang van hun verdiende rust kunnen genieten. Pa 
bleek ziek te zijn en moeder zorgde voor hem. Moeder 
d1e •n de voorliggende jaren zelf verschillende grote 
operaties had ondergaan kon d•t fysiek niet aan. Ze 

volgde pa op de weg terug naar Losser. Moeder kreeg 
een stekje in de van Blankenflat, waar ze steun had aan 
haar zus Ann•e en vanwaar ze elke dag naar pa in het 
verpleeghuiS kon gaan. In 1999 overleed pa wat een 
grote slag voor haar betekende. De blashe1d op ZIJn 
foto naast haar bed getuigt nu van haar dagelijkse kus 
aan hem. 
Ze putte moed uit haar kinderen en kleinkinderen d •e ze 
graag om z•ch heen had. Ze was met graag alleen. Als 
ze van •emand alleen maar de groeten kreeg zei ze wel 
eens 'GrüBe werden nicht angenommen. wer küssen 
wlll muB selbe kommen . 
Tal van activ1terten h•elden haar bezig, ze g•ng zelfs re•
zen. 
Haar lang gewenste re•s naar Lourdes. heeft ze als 
prachtig ervaren. Ze vereerde Mana. 
Na een Ingrijpende hartoperatie en nad•en penoden dat 
het prima ging, maar ook minder goede verhu•sde ze 
naar de Leurinkshof. Voor haar waren hier soc•ale con
tacten belangrijk. 
In de maand september heeft ze nog met volle teugen 
genoten van alle ve~aardagen. uitstapJes en etentjes. 
H1erna werd ze benauwder en werd ze opnieuw opge
nomen. 'Nu kom ik n1et meer thuiS waren haar woor· 
den. Opmeuw kwam deze kranige vrouw thuis. Ze 
besefte echter maar al te goed dat het n.et meer zo zou 
worden zoals het was. Daar begon voor haar de 
tweestrijd tussen leven en dood die ze uiteindelijk uitte 
in angst. 
Na het Heilige Sacrament der Zieken en een week van 
afscheid had ze rust en nam ze afsche•d met die vredi· 
ge lachende blik d•e ze tot het ende biJ z•ch draagt. 
Onze moeder die een grote leegte achterlaat. Een leeg
te die haar k•nderen en kleinkinderen 1n de geest van 
haar geloof in mogen vullen. Het wordt nog heel stil. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen we u har· 
teliJk danken 

Haar kinderen en kleinkinderen 


