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Zij werd geboren op 7 februari 191 O te 
Almelo. Op 22 juli 1994 is zij te Almelo in de 
Heer overleden. Na een Eucharistieviering in 
de St. Pauluskerk hebben wij op 26 juli 1994 
afscheid van haar genomen in het cremato
rium te Almelo. 

Haar kinderen en kleinkinderen kunnen al
tijd n iat dankbaarheid aan haar terugden
ken. Z11 hielden van haar en ze waren alle· 
maal gek met haar. Op de dag dat haar man 
stierf, met wie zij bijna 55 jaar heel gelukkig 
getrouwd was geweest, werd zij opgeno
men in het huis van Jan en Annie. Daar werd 
zij zes jaar lang met liefde verzorgd tot zij 
heel vredig insliep. 
Zij is eigenlijk nooit alleen geweest. Alles wat 
zij vroeger als moeder voor haar kinderen 
deed, mocht zij nu ook zelf ondervinden. 
Ze hadden het graag voor haar over. 
Wij kunnen altijd terugdenken aan een vro
lijke moeder. Zes kinderen heeft zij grootge-

bracht. Het was niet altijd een gemakkelijke 
tijd, maar toch is zij er altijd in geslaagd met 
weinig middelen haar kinderen het beste 
mee te geven. 
Ze hield van gezelligheid en het liefste had zij 
veel mensen om zich heen, niet alleen oude
ren, maar vooral ook jongeren zoals haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor 
wie zij een lieve oma en om1 was. Zij hield 
ervan om er op uit te gaan en om haar kin
deren en haar familie te bezoeken. ZiJ was 
heel lang jong van ha11 en ook heel sportief. 
Zij hield van wandelen en was gek op bos
sen. Verscheidene jaren liep zij de vierdaagse 
in Nijmegen mee. 
Wij blijven met liefde aan haar denken en we 
vertrouwen haar nu toe aan God, bij wie zij 
nu samen met haar man en haar zoon Janne
man voorgoed gelukkig mag zijn. 
Moge zij rusten in vrede. 

Met dank voor uw deelneming en belang
stelling. 

De familie 


