


Dankbaar gedenken wij 

Maria Josephina Vastert-Kothman 
weduwe van Johannes Gerardus Vastert 

Zij werd geboren in Losser op 6 april 1905 en 
is overleden in Oldenzaal op 7 februari 1998. 
Op 11 februari hebben we haar te ruste gelegd 
bij vader op de begraafplaats aan de Henge
losestraat. 

Lieve moeder en oma, 

Na een lang en arbeidzaam leven ben je vredig 
van ons heengegaan. 
Je was een zorgzame moeder voor je gezin en 
een echte oma voor je klein- en achterklein
kinderen. Naast die zorg vervulde je ook een 
belangrijke rol in de zaak. 
Toen deze werd afgebouwd, kreeg je meer tijd 
om samen met vader de kinderen en kleinkin
deren te bezoeken. Ook hier sprong je altijd in, 
als 't nodig was. 
Gastvrij was je ook voor broers en zussen in 
goede en moeilijke tijden. 
Niemand deed ooit vergeefs een beroep op je. 
Bewonderenswaardig was de manier, waarop 

je met vaders ziekte omging. Op hoge leeftijd 
leerde je nog te reizen met 't openbaar vervoer 
om vader elke dag in Denekamp te kunnen 
zien. 
Van je klein- en achterkleinkinderen genoot je 
heel veel. Ondanks je achteruitgaande geheu
gen toonde je tot 't laatst belangstelling voor 
hun wel en wee. 
Ze kwamen graag bij ie op bezoek om te luis
teren naar je humoristische en vaak rake op
merkingen. Je was met weinig tevreden . 
Helaas moest je enkele maanden geleden nog 
verhuizen naar ' t Verpleegcentrum Twente 
Oost. Ook hier heb je je mede door de goede 
verzorging snel aangepast. 
Tot en met je sterfbed wilde je niemand tot last 
zijn. Vredig begon je in onze aanwezigheid aan 
je laatste reis, waar je het zo vaak over had. 
Moeder, bedankt voor alle fijne dingen, we zijn 
trots op je. 

Wij danken u voor de blijk van medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 
van M.J. Vastert-Kothman 


