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Zij werd geboren op 27 februari 1916 in 
de gemeente Losser. Zij is gestorven op 
25 november 1986 in het Ziekenhuis "Zie
kenzorg" te Enschede. Wij hebben afscheid 
van haar genomen tijdens een Eucharistie
viering In de Drieëenheidskerk te Olden
zaal , waarna we haar begeleid hebben 
naar het crematorium te Usselo. 

Een lieve vrouw, een zorgzame moeder en 
een fijne oma is van ons heengegaan. Na 
een ziek-zijn van bijna een half jaar is zij 
heel rustig en tevreden ingeslapen. Heel 
bewust heeft zij van ledereen afscheid 
genomen. Zij kon dat zo doen, omdat ze 
met iedereen een zeer hartelijke relatle 
had. 
In het ouderlijk huls voelde zij zich hele
maal thuis. Daar aan de Thorbeekastraal 
was ze, samen met vader vol zorg en 
liefde voor haar gezin bezig. Steeds opge
ruimd, heel nuchter en met veel optimisme. 
ze was er voor de ander. Altijd met een 
luisterend oor en vol meeleven met het 

wel en wee van haar kinderen. Ze was 
ook heel erg gesteld op de kleinkinderen. 
Ma was een vrouw zonder enige pretentie; 
altijd dankbaar, tot op haar ziekbed toe. 
Je hoorde haar nooit klagen. Ze hield er 
van om veel mensen om zich heen te 
hebben. Dat gaf haar, naast de tuin met 
de bloemen, veel plezier In het leven. 
Op deze manier stond zij gelovig in het 
leven. 40 Jaar lang heeft zij samen met 
vader deze houding uitgedragen. Dat was 
haar christen-zijn in woord en daad. Daar 
zijn we haar dankbaar voor, zoals zij dank
baar was voor de goeie zorgen van haar 
man en kinderen. 
Wij geloven, dat zij nu bij de Heer van 
alle leven een thuis gevonden heeft. Dat 
gunnen we haar van harte. Zij zal bij ons 
voortleven In onze verhalen over haar en 
alle fijne herinneringen, die we aan haar 
hebben. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw 
en onze moeder en oma, zijn wij U erg 
dankbaar. 

H. Perrevoort 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, november 1988 


