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Omringd door ons allen is ma, gesterkt door de 
Sacramenten der Zieken. in de ochtend van 25 
augustus 1994 thuis overleden. We hebben haar 
op 29 augustus, na een Eucharistieviering in de 
H. Gerardus Majellakerk, te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

"Getooid met eenvoud" 

Ueze woorden ge,·en een deel van het karakter 
aan van ma. die in haar eigen vertrouwde omge
ving is gestorven. hetgeen een duidelijke wens 
van haar was. 
!\let de kinderen was er in de Joop der tijd een 
band gegroeid die tot uiting kwa m in de manier 
waarop iedereen op zijn eigen wijze ma heeft 
kunnen en mogen begeleiden en verzorgen op de 
voor haar moeizame laatste weg. Voor ons was 
het haast. onmogelij k om echt te weten te ko· 
men, hoe moeilijk ma het had. Ze kleineerde haar 
eigen problemen. want anderen hadden het. al· 
tijd zwaarder en erger dan zijzelf. Getuigen hier· 
van zijn jarenlang de bezoeken van zieken in 
Overdinkel. 
Het vroege en zeer plotselinge overlijden van pa 
heeft ze op haar eigen wijze verwerkt. Doorgaan 

voor de kinderen met inzet van heel haar kun
nen. In de keuken, werkend achter haar naaima· 
chine. omringd door de kinderen werd zij de spil 
waar toen alles om draaide. 
1 laar huis was de ' 'erzamclplaats. waar ook weer 
plek kwam voor een nieuwe vriendschap . .\1et 
Luut samen heeft ~ij tot aan zijn overlijden nog 
vele mooie jaren beleefd. Voor de kinderen wa· 
ren de zondagse bezoeken een vast punt in het 
wekelijkse rit me. Daa r kwamen de kleinkinderen 
bij. waarvoor zij een "SUPER OMA" werd. Wat 
wil je. want helang~telling, een opbeurend 
woord. goede raad en een trakatie, hoorden er· 
bij. 
Voor familieleden, buren en vrienden was zij een 
aanspreekpunt. waaraan iets verteld kon wor· 
den. Hoewel het op het laatst minder was, kon 
zij haar mening in gesprekken en discussies 
goed onder woorden brengen. Daarnaast blijft 
staan. dat ze voor menigeen misschien ondoor· 
grondelijk leek. Diegenen t.'Chter. die haar beter 
kenden, hebben hier wel doorheen kunnen kij 
ken. 
Gelukkig heeft zij ook nog mogen genieten van 
haar achterkleinkinderen. waarvan zij de ge
boorte van de vierde nog juist mee mocht ma· 
ken. 
Haar taak is volbracht. Dankbaar zullen wij 
haar in onze gedachten bewaren. 
Moge zij rust.en in Gods t.'Cuw ige vrede. 

Namens de kinderen. kleinkinderen en achter· 
kleinkinderen danken wij L hartelijk voor de ge
toonde belangstelling tijdens de ziekte en bij het 
O\'erlijden van ma. 

Owrdinkel. augustu~ 199~. 


