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Zij werd geboren te Vasse op 26 juli 1894. Na 
ontvangen van het H. Sacrament van de Zieken 
heeft ze in volle overgave haar aardse leven 
teruggegeven aan haar Schepper op 24 oktober 
1990 te Almelo. 
Na de uitvaartmis hebben we haar lichaam op 27 
oktober d.o.v. te rusten gelegd op het parochiale 
kerkhof te Fleringen. 

Oons oma is niet meer. Het leven van moeder: 
een heel lang leven, maar ook vele jaren daarvan 
vol grote zorg. Het verdriet is haar toen ook niet 
gespaard gebleven. Vanuit een diep en eenvou
dig geloof vond ZIJ de kracht om verder te gaan. 
Oma was heel haar leven een arbeidzame vrouw 
en van JOngsaf op de boerderij bezig met allerlei 
dingen. waarvoor zij veel zorg had Ze hield van 
de natuur en ze was graag buiten. 
In die 23 jaar dat dit mogelijk was, is ze thuis 
verzorgd met alle liefde en zorg. 
Je was een oma met een groot hart. waarin 
plaats was v.oor velen. Je gaf liever dan je nam. Je 
was met we1n1g tevreden, een voorbeeld voor ons 
allen. 

We mogen zeggen dat je een sterke vrouw bent 
geweest, we kunnen ie daarvoor dankbaar zijn. 
Ondanks haar geestelijke en lichamelijke achter
uitgang, bleef ze haar gevoel voor humor houden. 
Ze wist een sfeer om zich heen te scheppen, 
waarin wij dag in, dag uit 7 jaar met plezier naar 
Eugeria .bij haar op bezoek gingen. Is er enerzijds 
droefheid om haar heengaan, anderzijds is er de 
rotsvaste overtuiging dat moeder en oma nu 
volmaakt gelukkig is in de vrede van God. 
Haar sterk gestel en wilskracht heeft haar lang 
van de dood weerhouden. 
Voelend dat haar einde naderde ontving zij nog 
eens haar laatste zegen. Wij zijn dankbaar dat het 
sterfbed zonder veel pijn is verlopen. We moch
ten allen de laatste nacht nog bij haar zijn. 
Lieve moeder en oma bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en betekend. We zullen je 
missen maar nooit vergeten. 

Uw belangstelling, steun en zorg voor haar onder
vonden, tijdens het verblijf in 'Eugeria' en na het 
overl~Jden van onze moeder en oma, zeggen wij U 
h1erb11 onze oprechte dank. 
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