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Ter herinnering aun 

Catharina Maria Jacobs 

Ze werd op 24 oktober 1914 geboren te Hengelo 
en ze was het hveede kind in een gezin van 1 O 
kinlleren. 
7..atcrdag 22 januari 2000 is ze overleden. nadat ze 
10 dagen in het ziekenhuis had gelegen. 
Op donderdag 27 januari 2000 hebben wc een 
herdenkingsdienst gehouden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk te Hengelo 

Haar geloor was de leidraad in haar leven. Ze was 
er voor de ander en heeft haar beste krachten 
gegeven aan het maatschappelijk werk in Hengelo. 
Ze was actief in de telefonische hulpdiensr. Vanuit 
de Zonnebloem bracht ze regelmatig bezoeken aan 
zieken in het Borsthuis, Huize Avondrust en in het 
ziekenhuis. 

Ze kreeg een baan bij de firma Tasche. Daar had ze 
de boekhouding onder haar hoede en vooral haar 
plichtsgetrouwe manier van werken dwong ieders 
respect af. Ze was verantwoordelijk voor de ka~ en 
de uitbetaling van de salarissen. 

Daarnaast verzorgde ze vele jaren de mutaties van 
de gemeente Hengelo voor de parochies; dat werk 
gaf haar veel voldoening en toen die werkzaamhe
den stopten voelde ze dat als een groot gemis. 
Haar leven is ook getekend geweest door eczeem 
dat ze van kinds af aan heen gehad. Naast haar 
huidaandoening kreeg ze, zoals ze zelf zei, na het 
eerste bombardement van Hengelo in 1940, astma 
Omdat ze veel baat had bij de homeopathische 
geneeswijze heeft ze zich ingezet voor de Konink
lijke Vereniging Homeopathie Nederland afdeling 
Twente. 

Vol vertrouwen keek ze de laatSte tijd uit naar de 
dood. Verschillende keren beschreef ze het beeld 
dat haar overleden zus en broers haar staan op te 
wachten bij de hcmclpoorr. 
Wc bewaren al onze goede herinneringen aan haar 
in onze harten. Wc bidden dat God haar opneemt 
in Zijn Vrede, samen met hen die haar in geloof zijn 
voorgegaan. 


