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Zij werd geboren te Noord-Berghuizen op 
21 december 1904 en overleed in het Ver
pleeghuis "Oldenhove" te Losser op 18 mei 
1994. We hebben afscheid van haar geno
men tijdens een viering van de Eucharistie 
in de Drieëenheidskerkte Oldenzaal, waarna 
we haar te ruste hebben gelegd op het 
kerkhof aldaar. 

Langzaam is zij van ons heen gegaan, ons 
achter latend met een antwoord op de vraag 
uit het boek der spreuken: "Een sterke 
vrouw, wie zal haar vinden?" Gelukkig zijn 
wij allen die mochten delen in haar leven als 
een goede en verstandige vrouw. Ze groeide 
op in een groot gezin in een tijd van hard 
werken met grote zorg voor het dagelijkse 
brood. Na de vroege dood van haar echtge
noot op 25 oktober 1939 bleef zij in vol 
vertrouwen en met goede moed zorgen 

voor naar gezin als een geIovIge vrouw met 
twee voeten op de grond. Ze werd zeer 
zelfstandig in het nemen van allerlei beslis
singen en liet zich niet gemakkelijk van de 
wijs brengen. Naast de grote zorg voor 
kinderen, klein-en achterkleinkinderen bleef 
ze ook aandacht schenken aan de gemeen
schap om haar heen door een fijne inzet in 
de vrouwen-afdeling van de K.A.B. en door 
deelname aan het bejaardenkoor van het 
Michoriushuis. 
Haar eigen zelfstandige beslissing nam ze 
om haar huis aan de Bentinckstraat vaarwel 
te zeggen en intrek te nemen in de 
Molenkamp. Ook tijdens haar noodzake
lijke verblijf in de 'Oldenhove" konden wij 
haar met zorg omringen in grote dankbaar
heid voor wat zij voor ons zal blijven beteke
nen: "Een Sterke Vrouw". 

Moge zij nu rusten in de vrede van de Heer 
die haar Zijn hand boven het hoofd gehou
den heeft en die ons met haar gezegend 
heeft. 

Voor uw eigen zorg en medeleven zijn wij 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen u 
bijzonder dankbaar. 


