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In dankbare herinnering aan 

Susanna Aleida Maria 
Jacobs - van Hulzen 

"inds 24 JUii 1979 weduwe van 
Hendrikus Wilhelmus Theodorlll> Jacobs 

In de vroege morgen van 20 juni 2003 is zij na 
een mooi en voltooid leven, gesterkt door het 
Sacrament der Zieken. overleden te Driebergen
R ijscnburg. Na een avondwake in Huize 
Beukcnstein en een Eucharistieviering in de 
kerk van St. Pe1rus' banden hebben we haar op 
25 jum 2003 biJ vader te rusten gelegd op het 
kerkhof aldaar 

Suze 1s 13 oktober 191 1 geboren te Dalfsen. 
Zij volgde de Kweekschool en werkte voor haar 
trouwen negen jaar als onderwijzeres. 
Ze heeft dat met veel plezier gedaan. 
Op 10 juni 1941 trouwde ze met Henk Jacobs. 
Samen begonnen zij een bakkerij in Dricbcrgen
Rijsenburg en kregen vier dochters en een zoon. 
Hard werken maar in de eerste plaats moeder 
zijn typeerde haar karakter en uit een sterk 
geloof putte ZIJ ,·eel kracht. Samen met Henk 
heeft ze 30 Jaar de bakkerij gehad. 
In 1972 nam haar zoon de bakkerij O\er en 
\ erhu1sdc .i:e met haar man Henk naar de 
Akkcrncg, waar ze samen nog acht gelukkige 
jaren hadden. 

In 1979 is haar man Henk, na een kortdurende 
ziekte van .i:es weken, overleden. Dit greep haar 
erg aan, maar het was niet haar aard bij de 
pakken neer IC gaan zitten en zij kreeg haar 
leven weer aardig op de rit. 
Zo heeft zij nog lot haar 75e jaar meegeholpen 
in de \\ inkel, bleef ook daarna nog aktief in de 
gezinnen van de kinderen en genoot van haar 
klein- en achlerkleinkindcrcn. 
De laatste vier jaar van haar leven is zij liefde
vol verzorgd in l luize Beukenstein. 

Mama, je hebt geleefd als een sterke vrouw en 
zo ben je ook heengegaan. iets was je te veel 
en je stond ahijd 'oor iedereen klaar. 
Ze wilde Ie\ en. leven met ons allen. Voor ieder
een had ze belangstelling, in het bijzonder voor 
haar kinderen en hun gezinnen. 
Ze genoot z1ch1baar met haar glimlach van alles 
om haar heen. 
Allen, van groot 1ot klein hadden een plaats tn 
haar ruime hart. 

Tot slot: lieve moeder, oma en overgrootoma, 
bedankt voor al het goede wat u voor ons heeft 
gedaan. Laten wij de onderlinge fami lieband 
waar u zo aan gehecht was blijven bewaren. 

Wij zullen u altud m ons hart meedragen. 

Driebergen, JUlll 2003 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


