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Zij werd geboren te Losser op 25 juni 
1904. Na een moedig gedragen ziekbed, 
voorzien van de Sacramenten der Zieken , 
overleed zij in het R.K. Ziekenhuis te 
Oldenzaal op 20 december 1988. 

De plechtige Uitvaart vond pl aats vanuit 
de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 23 
december d.a.v. Daarna hebben we haar 
begeleid naar de begraafplaats in Olden
zaal , waar ze bij haar man te ruste gelegd 
wilde worden. 

Enkele dagen vóór Kerstmis kwam er een 
einde aan moeders welbestede leven. Zo 
lang de pijn maar te dragen viel , wilde ze 
graag bij ons blijven . Na zware operaties 
vocht ze zich terug naar haar fijne plek 
bij de " Mariahof " . Van klagen hield ze 
niet, maar toch bleek spoedig , dat de ge
nezing niet zoals gewenst verliep. Na veel 
medische onderzoeken volgden er daarna 
moeilijke weken voor haar in het zieken
huis. Liefdevol werd ze daar verpleegd. 
Bewust en in volle overgave ontving ze 
op 14 november het Sacrament der Zieken , 
omringd door al haar kinderen en aange-

trouwde kinderen , die ze ook als haar 
eigen kinderen beschouwde. Ook bij haar 
overlijden waren al haar dierbaren aan
wezig . Aan de Boerskottenlaan leidde ze 
een zorgzaam leven , en daar heeft ze, 
samen met vader, het vijftigjarig huwelijks
feest nog mogen vieren . Later genoot ze 
van de vele contacten bij de " Mariahof" en 
ze was een geziene persoon en een aktief 
lid van het koor. Eenvoudig , lief en diep
gelovig , zo was ze! Ze had een evenwichtig 
oordeel als ze om raad vroegen . Ze kon ge
nieten van de natuur en van de kleine 
dingen van elke dag. Ze laat een lege 
plaats achter. Toch zijn we dankbaar, om
dat ze een onuitputtelijke bron van liefde 
voor haar kinderen, klein - en achterklein
kinderen is geweest tot op het moment 
van haar overlijden . Ook zijn we dankbaar, 
dat ze met haar 84 jaar geestelijk zo vitaal 
heeft mogen blijven en zijn dankbaar voor 
haar voorbeeld. Moge de goede God haar 
belonen voor al het goede, dat zij heeft 
gedaan . Steeds heeft ze haar vertrouwen 
gesteld in Moeder Maria. In deze Kersttijd 
hebben wij afscheid moeten nemen ; als 
een echte moeder zal Maria haar verwel
komen en ook troost en kracht schenken 
aan ons die achterblijven. In dankbare her
innering blijft ze in ons voortlevan en in 
haar geest w i llen wij samen verder gaan. 
H. Maria, bid voor haar! 


