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Moeder werd geboren te Braam!, Gem. Bergh, op 
26 april1914 en ZiJ is overleden op 15 november 1998 
te Boekelo. Op donderdag 19 november hebben we 
haar, na de gezongen uitvaartdienst in de St. Lambar
lus Basiliek, biJ vader te ruste gelegd op het R.K. Kerk
hof te Hengelo (Ov.). 

Moeder was een lieve. zorgzame vrouw, een f1jne moe
der. Altijd bez1g m en rond het huis en met koken en 
bakken, wat ZiJ zo graag deed en waarmee ZIJ ons 
graag verwende. Samen met vader maakte z1j van het 
hu1s een gezellig thUIS en bezorgde ons een f1jne, on
bezorgde Jeugd. 
Maar ook van de vakanties en de uitstapjes met vader 
en de k1nderen en later de kleinkinderen, genoot zij 
volop Vele jaren ging Zij met vader naar Italië. 
Er op uitgaan 10 de natuur, met rust en ruimte om zich 
heen was, evenals voor vader, erg belangrijk voor haar. 
Zij wandelden, fietsten en maakten tochtjes met de 
auto, toen dat nog mogeliJk was. 
Moeder sprak graag over haar jeugd in Braam!, in de 
Achterhoek en over haar ouderliJk hu1s en zij vertelde 
ons iJVer haar werk 1n het St. Elisabeth Gasthuls 1n 
Arnhem en haar werk biJ •mevrouw•. 

Moeder plaatste ZIChzelf niet graag op de voorgrond 
en klaagde niet gauw. Maar zij was, tot aan haar de
mentie, altijd een gezellige prater. Ook had ZiJ voor 
elke gelegenheld een passend riJmpJe en zag zij er 
graag mooi uit. Vader en moeder z1jn in een moeilijke 
lijd, vlak vóor de oorlog, gehuwd. Moeder vertrok toen 
uit de Achterhoek naar Hengelo, waar vader reeds 
werkte. Met vader en de kinderen heeft zij vele mooie 
en gelukkige jaren gekend. Meer dan 55 jaar waren 
vader en moeder samen. 
Met moeder ging het de laatste jaren lichamelijk en 
geestelijk snel bergafwaarts; een proces dat reeds voor 
vaders dood begonnen was. De laatste jaren waren 
moeilijk voor haar. Vader was er met meer. haar licha
meliJke gezondheid en geestelijke vermogens namen 
steeds meer af en op zichzelf wonen was na het over
lijden van vader n1et meer mogelijk. Tot het laatst toe 
is het mogel1jk geweest. dankziJ de toewiJding van 
Mary. haar niet in een verpleeghuls te hoeven laten 
opnemen. wat heel veel voor moeder betekende. 
Hoewel wij haar erg zullen missen, zijn wij blij dat 
moeder verdere pijn bespaard IS gebleven en dat zij 
na haar mooie, werkzame en zorgzame leven nu rust 
vindt. Moeder, 1n het vertrouwen dat je mag delen in 
het hemelse geluk, geven wij je uit handen. Bedankt 
voor alles! 

Wij danken u voor uw blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 
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