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ZiJ is geboren te Hengelo op 12 oktober 1910 
en heeft haar hele leven daar gewoond. 

Oma was voor ons en vele anderen In de 
eerste plaats een ingoede vrouw met een 
grote en open belangstelling Haar hartelijk
heid was grenzeloos Haar woning een open 
huis met de tafel gedekt en de koffie klaar 
voor wie meer aanschuiven wilde. 
Haar hart was vol ven warme menselijkheid, 
opgewektheid en bllJmoedig was haar karakter 
en haar schaterlach welbekend 
Oma was trouw, oprecht en heel eerlijk. Zij 
hield van een goede sfeer en gezelligheid. 
Netuurlljk ging haar grootste zorg uit naar 
vader, die veel ziekte gekend heeft. Z•J heeft 
een werkzaam leven geleid. In haar geloofs
beleving was zij niet fanatiek maar wel heel 
oprecht en trouw. 
ZiJ richtte al haar liefde op Joke en haar man 
Edwin, op Joyce en Osman Daarnaast was 
er een grote plaats In haar hert voor haar 
"tweede dochter", die 17 jaar lang haar boven
buurvrouw was. Zelden zie je zo'n goede 
relatie tussen mensen van verschillende gene
ratie en cultuur. 
Het is fijn om te laten weten , dat Müf1de, A li 
en de twee meisjes tot op het laatst zoveel 
voor haar betekend hebben. 

Op hoge leeftiJd is oma ziek en hulpbehoe
vend geworden. Zij heeft een lange weg 
afgelegd van huis naar ziekenhuis, van ver
zorgingshuis naar verpleeghuis, waar ze overal 
liefdevolle hulp en verzorging heeft gehad. 
Toch waren de laatste negen maanden voor 
haar en voor ons lang, moel lijk en verdrietig . 
Heel bewust heelt oma het sacrament van de 
H. Ziekenzalving ontvangen en zich gelovlg 
voorbereid op de overgang naar het eeuwige 
leven. Uiteindelijk is zij op 24 januari 1993, 
82 jaar oud, na een lang en moeilijk sterven 
over de grens ven het leven heengegaan In 
God's eeuwigheid 
Voor haar vierden wij in dankbaarheid en 
ge loof de H. Eucharistie bij haar uitvaart In de 
Pius-kerk te Hengelo op 28 januari, waarna de 
crematie volgde te Usselo. 
Ook over de grens van het leven heen blijft 
de band van liefde en dankbaarheid bestaan. 

Wij willen u. die met oma en ons heeft mee
geleefd tijdens haar leven, ziekte en sterven 
en nu bij haar uitvaart en crematie aanwezig 
bent. hartelijk denken. 

Joke en Edwin 
Joyce en Osman 


