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Z11 werd geboren op 14 februari 1929 1n 
Oldenzaal. Zij stierf in haar eigen huis op 1 april 
2006 in Losser. In grote dankbaarheid en liefde 
zullen we aan haar terugdenken want in grote 
offervaardigheid voor haar gezin is ze door het 
leven gegaan, bezorgd voor iedereen tot de 

laatste dag van haar leven toe. 

Haar jonge leven bracht ze in Oldenzaal door en 
daar bleef ze ook trouw aan. Werken bij Gelder
man en de poppenfabriek vond ze prachtig en 
daar vertelde ze vaak over. Dit kon ook niet 
anders want poetsen was in haar leven haar 
hobby geworden. 
In 1948 leerde ze haar man kennen en ze trouw
den op 15 maart 1950. Uit dat huwelijk kwamen 
7 kinderen voort waar ze soms heel wat mee te 
stellen had maar dat lukte haar goed. Ze zei dan 
ook vaak:" Het wordt nooit zo donker of het 
wordt wel weer licht." 
Zij had haar eigen uitdrukkingen die wij met een 

half woord begrepen. "oamt reeg'n","lorijet". 
Kamperen was haar lust en haar leven en toen 
de kinderen de deur uit waren brachten ze vele 
leuke seizoenen op de camping door; eerst in De 
Lutte en later in Weerselo. 
Maar ze had nog een grote wens en die werd 
waar in 1998 want ze gingen samen met de bus 
op reis naar Lourdes. Hier beleefden ze samen 
een geweldige tijd en deze herin~ering bleef in 
haar geheugen gegrift. 
Zij was een vrouw die hield van mensen om haar 
heen, hoe meer hoe liever. Contacten legde ze 
gauw en stond voor velen klaar Het was en blijft 
een maatje voor vele mensen, een kopje koffie 
en een sigaretje ontbraken er niet aan. 
Helaas werd ze ziek en genezing was niet moge
lijk. Maar ondanks dit bleef ze de moed er in 
houden en ze was een dankbare en makkelijke 
patiente. Wij zijn blij dat we haar wensen tot het 
einde toe hebben vervuld 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven bij de 
ziekte en na het overlijden van m11n vrouw, onze 
moeder, oma en overgrootmoeder. 
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