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G~horrn np 20 oktober IIN-1 te Denekamp 
Overlr<h·n. 11.1 voorzien re 111n v•n 't SacrJment 
der Ziá,·n op 10 Juni 191ló on ltttize .. St Jozel· 
te Wcr"do. Begraven op 1-1 Jttni J91l6 te 
No<Hd Drurntngeo. 

:-;og >Utnwend utt de •·urog<' el"U" eo geboren 
en gt•togeo op ' n boerdeliJ laat 1 zich g<'mak
k-ltJl r~den, d•t meer d:•n de helft , .• n MHte' 
langr leven gekenmerkt i~ ge"<'C'l door h.ord 
werken Dat u daarhiJ zochulf norl spaarde 
moge o a bliJken uil 'r feit dat ze, ondan~s 't 
slecht 1rr been ?OJO door 'n ongeval. toch de 
koeien bleef mdkro on 'n h11na nnmogelt)ke 
houding 

Rond ha-r /e<togste bvam n 'n n•rc:- kenteroog 
In ha3r lt•• en. In 'n hal i jaar liJd n•wcltJk Stit'r· 
ven t'r vlak na elkaar t\\ee 2u~•en vao ha.or 
\'oor ~!arre- 'n shg die ze nnoir meer helemaal 
te hoven gl'komcn is Bnvrndirn n <lag die 
haH 1 n mei 195-1 in hui u .St Jozef" deed 
hdand••n 
Gelukl.og "erd dtt beJ.!iHdenantrum re \\'t>er
,elo 1n de loop van de rorn nog voli:ende 32 
Jaren gelrideliJk aan en steetl:! oneer n cchr 
rhuh voor haar Dat z1ch rhuos 'oe! en liet u 
e~hrrr ntel oî oau<vdijh hloJk~n Jour <voorden, 

maM wel door """" ~anweLtg te ZIJD b11 elk 
l:''llll'<'nschappehjk g~hruren . het'ZtJ in Je kapd 
uf koffiezaal , vcrder door tik personedsltd h11 
name te ke11nen ~~~ m"t g•·toegenheid re noemen 
''" door uit d.111k •oor aJnspraak en altrotte 
van bewoner! ~~~ J.unilode.len 70 nu l'n ,!an 
haar loeel eigen gl~tnl.•o.:h tilt de diept!." van ha3f 
wezen te voorsch1111 te lwl~tl. 

,\1 hit al g1ng ·r g•·<voon"eg goed m~t Marie. 
maar ruim 'n h~lf J••r geleden waren haar 
lichaamskrachten up <>I-Jarige leefliJd 7.ot.hnlg 
•erbruo~t dat I<' I""" h"r io ' t zil'kcnhul> 
tertcht kwam en utte1ndehjk bedlegerig "erd 
1n haar eigen ver1ro11wde kamer van ltuiu 
.St. Jozef" 

Zeer zeker gesterkt dtHH haar geloofsovertul 
gong. gevoed door dt' dagelt,kse H. Mis en 
d•gelijkse avondgebeden tot Maria Is ze daar 
op de avond van 10 JUIII 19ö6 als 'n liJdZame 
çn tevreden nou" overgegaan naar her huio 
van ons aller \'ader 

\\'tJ gunnen ~:!arre de1e oHrgaog van harte , 
"ant dankziJ Jezus Chrt5tus wogen WIJ er op 
VC"rtrouwen dat 1e nu voor alttjd en helemaal 
gt•lukkig La) ZiJn . 

WoJ danken u hutcltJk voor uw medelevt'n biJ 

het overlijden van onu lieve zuster en tante. 

De bmilie 


