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Zij werd geboren op 1 oktober 1900 in Rijs· 
sen. Zij stierf op Nieuwjaarsdag 1993 in het 
Verpleegtehuis Oldenhove te Losser. We 
hebben afscheid van haar genomen tijdens 
een Eucharistieviering in de Drieêenheids· 
kerk te Oldenzaal, waarna we haar begeleid 
hebben naar het crematorium te Usselo. 

Een lieve moeder en oma is na een zeer 
lang leven van ons heengegaan. Zij bereikte 
immers de leeftijd van 92 jaar. 
Zij bracht geluk aan haar man, kinderen, 
klein· en achterkleinkinderen. Haar levens· 
instelling was: er willen zijn voor anderen. 

Zij gaf haar gezin al haar liefde en zorg. Ook 
in zeer moeilijke tijden, die zij zeker in haar 
hele leven meegemaakt heeft, hield zij 
nooit op met haar geloof, hoop en liefde. 
Voor al haar liefde lijn wij haar dan ook 
zeer dankbaar. 
Zij had graag mensen om zich heen. Ze was 
een vrouw die kon luisteren. Moeder was 
een tevreden vrouw, met weinig pretenties. 
Ze was dankbaar voor alle goede zorgen en 
aandacht, die zij op Oldenhove ontving 
Zo stond zij ook gelovig in dit leven: geloven 
in de goede wil van ons allen, zorgend gelo· 
ven ook voor de klein· en achterkleinkinde· 
ren. Moeder had een bijzondere verering 
voor Maria. Ze verheugde zich om naar Ke· 
velaer te gaan, zoals ze ook blij was met 
haar vakantie-uitstapjes. Het waren voor 
haar mogelijkheden om weer sterk te staan. 
Wij geloven, zoals zij dat ook deed, dat ze 
nu bij God is, verenigd met velen, die een 
plaats hadden in haar hart. Wij blijven haar 
gedenken in onze verhalen over haar. Maar 
vooral ook in onze manier van leven. 
Liefde, geloof en hartelijkheid heeft zij ons 
doorgegeven. 

Voor uw meeleven bij het overlijden en de 
uitvaart van moeder en oma, zijn wij U erg 
erkentelijk. 

Kinderen, klein· 
en achterkleinkinderen 


