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Zij w crd op 23 april 1923 te luht>ergen gehoren. 
Voorzien ,._m de H. Sacramenten der Zoeken. is zij op 
2-l mei 1997 O\'erledcn 111 het ziekenhui' 
"T"entehorg" te Almelo. Na een gel ongen uitvaan 
mi' op 28 mei in de p;1rochiderk van de II. 
Pancrntiu' te Tuhhergen, hchhcn wij haar daarna op 
hel parochiekerkhof aldaar IC rus1c gelegd. 

Nu moeder om en' acht uil on' midden is heengeglliln. 
komen zo, eel dierbare herinneringen aan de/e lieve 
nouvv h•J ons boven. Samen mei 'ader heeft zij een 
le\Cll gekid dal zich kenmerl.Le door grolc wilskrnchl 
en \\Crklu,1. moeder leefde ook 'tcrlo. mee met hel wel 
en wee van anderen. Tot het lna1s1e moment van het 
leven hleck hoeveel waarde 1ij altijd heeft gchechl 
aan haar uiterlijke verrnrging Zolang zij goed knn 
wa\ tuinieren haar grootste hobby. m de tuin kon zij 
dagen doorbrengen. alle' mnöl netje' zijn. Zij ''a' 
\OOruoi-trevend en erg 1df,1and1g. moeder bad al 'd~ 
jaren haar n1bcw ij>. Op latere leefl ijd haalde 1e haar 

Lwemd1ploma. "aar 1c LOveel plezier "an heelt 
gehad. Zij heeft \eel p11n moeten ,·erdragen en heef! 
d;ll zonder klagen gedaan. ~loeder hield /O\Ccl \Cr· 
driet voor ons verborgen. omdat Le anderen daar niet 
mee wilde helm.ten. In alle moeilijke on1'landighe
dcn was zij hulpvaardig en zorgde voor haar gcLin. Ze 
had graag mensen om zich heen. ve len hebben geno
ten van haar grote ga,tvrijheid. Doordat vader haar 
verzorgde kon zij thui' blijven. toen ooi. hij hulpbc· 
hoevend werd moe,ten llJ noodgedwongen naar"! lel 
\1eulenbelt". \\at ZIJ heiden zonder klacht t!n on '11Ite 
aan,aard hebben. 

Mnt!der. wij danken JC 'lX>r alle' wat je voor on' he hl 
gedaan en voor het goede voorbee ld dat je gegeven 
hebt. 
Je heengaan Lal on;. 1waar vallen. 
Wees gelukkig bij de Vader in de hemel, rust in' rede. 

\'oor uw blijken \an mt!delt!'en in welke 'onn dan 
1xil.. die wij mochten ondcrv inden na het toch 'nj 
plotselinge overlijden van mijn lieve vrou\\, moeder 
en oma. zeggen "ij u oprecht dank. 
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