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Geboren op 7 mei 1914 te Losser, door 
de doop opnieuw geboren tot gemeen
schap met Jezus Christus, overleden op 
31 januari 1982 te Oldenzaal. Op 3 februari 
d.o.v. heb!:len we na de Eucharistieviering 
in haar parochiekerk, afscheid van haar 
lichaam genomen in het volle vertrouwen 
haar eens terug te zien bij de Vader in 
de hemel. 

,,Zalig de doden die in de Heer sterven; 
laat hen uitrusten van hun moeiten 
want hun daden vergezellen hen" . (Openb.) 

Door het p lotsel inge sterven van deze 
lieve vrouw hebben wij opnieuw ervaren 
hoe broos ons lichaam is, hoe machteloos 
we zijn en hoe ook Gods wegen en ge
dachten anders zijn dan die van ons. 
We zijn niet kwaad op God, nee, we heb
ben alleen verdriet en wat vragen. We ge
loven immers dat zij, gestorven, toch leeft 
en wel bij de Vader in de hemel. En ons 
verdriet wordt gedragen door grote dank
baarheid voor alles wat zij voor ons en 
velen heeft gedaan en betekend. Niet 

weinigen hebben profijt gehad van haar 
altijd klaar staan, haar meeleven, haar 
gastvrijheid en zachtmoedigheid. Deze 
dankbaarheid kunnen we niet beter uiten 
en bewaren door in onze gebeden aan 
haar te denken en nu God te vragen haar 
trouwe dienares te laten delen in de heer
lijkheid van Jezus Christus, in wie zij 
geloofd heeft en met wie zij steeds ver
bonden bleef door de H. Eucharistie waar
aan zij wekelijks deelnam. En gelovend 
in het woord van onze Heer "wie in Mij 
gelooft, al is hij ook gestorven, zal leven", 
durven we nu ook zeggen: .,De Heer 
heeft gegeven, de Heer heeft genomen, 
de naam van de Heer zij geprezen". 

(Job 1,21) 

Dat zij ruste in vrede bij God. 

Voor de vele blijken van medeleven onder

vonden na het overlijden van mijn lieve 
vrouw zeg ik u hartelijk dank. 

Oldenzaal, 3 februari 1982 
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