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In tegenstelling tot de bhJmOed1ghe1d van heer 
karakter werden haar laatste levensdagen er 
met vrolijker op toen ZIJ van het bejaardenhuis 
in Denekamp neer het verpleegtehuos In losser 
moest 

Eogenlijk was het venrek ven de plek • t ROT' 
aan de Sloetsweg te Hengelo . waar zij tot dan 
haar hele leven gewoond had. het begin van 
de laatste fase in het aardse bestaan van deze 
buitengewone, zelfstandige vrouw lieve en 
zorgzame moeder en echtgenote 

Familie, vrienden en daar weer vrienden van, 
de kennissen. ze waren altijd van harte wel
kom, en niet alleen op de koffie. Mee-eten. 
blijven slap€n, het wes nooit een probleem 
haar aangeboren gastvriJh•id was van jongs
afaen verder ontwikkeld door het cai. dat 
vroeger aan huis gedreven werd. 

Opvallend groot waren haar godsvrucht en 
marie-devotie. Weer en ontij konden haar niet 
van het kerkbezoek afhouden en zo lang het 
maar kon trok ze jaarlijks naar Kevelaer, haar 
geliefde bedevaartsoord. Belde dochters kregen 
de neem "Maria" mee en ze zou nooit vergeten 
om een kaars in de kapel op te steken 

Haar handen mochten in gebed gevouwen zijn, 
verder kenden zij geen rust en was het werk 

gedaan dan schikte zij met haar "groene vin
gers" de bloemen uit eigen tuin waar ze zo 
graag in de weer was, op de vaas of In een 
bloemstuk. Of zij zette zich aan het brelen, 
een ware hobby. 

Ze stimuleerde haar kinderen tot het volgen 
van een goede opleiding en in de grote betrok
kenheid bij haar kleinkinderen ging ook biJ 
hen haar bijzondere belangstelling neer hun 
studie uit Maar nog belangnjker vond ze hun 
geestelijk welbevinden. En hoe trots wa• ze 
op haar achterkleinkinderen, het 4 e geslacht 
haar vergund. 

Nu 1s met haar de laatste van een generetoe 
heengegaan. Zij was de Jongste uit een gezon 
van 7 kinderen. Al op zeer jeugdige leeftojd 
moest zij eerst haar moeder en een paar 1eer 
later haar vader missen. 
Zij stierf na voorzien te zl)n van het Sacrament 
der zieken. 
Jezus zal ook voor haar een plaats blJ de 
Vader on de Hemel hebben bereid. 

Wij zijn u dankbaar voor uw gebed, voor uw 
medeleven en belangstelling 

Denekamp, 11 november 1993 


