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Moeder en oma is geboren te Coesfeld (WOL) op 18 
september 1903. Na een eerste korte periode in 
Haarlem en weer terug in Coesfeld om haar eigen 
moeder met het zeer grote gezin te helpen, is zij 
voorgoed naar Nederland gekomen toen zij 24 jaar was. 
Zij vestigde zich bij een tante in Hengelo Ov.,leerde daar 
vader kennen en trouwde met hem. In haar huwelijk 
werden drie dochters geboren. 

Moeder en oma was een gelovige vrouw. God, kerk, 
Maria en gebed: datwas haar houvas~ haar vertrouwen. 
Wat heeft zij menigmaal een kaarsje opgestoken! En zo 
was de beleving van haar geloof voor haar ook een 
lichtpuntje. Haar gezondheid was zwak: heel haar leven 
heeft zij gedokterd. 
Zij beleefde vreugde om haar dochters, en later de 
schoonzoons en de kleinkinderen. 
De kleinkinderen logeerden vaak bij oma, en dat heeft 
fijne herinneringen gegeven. Moeder en oma was heel 
betrokken bij de familie: bij feestelijkheden was zij" 
aanwezig, en zij deelde ook in alle zorgen. Omgekeerd 

hebben wij haar ook vele zorgen bespaard. 
Langzamerhand oud geworden, verhuisde moeder en 
oma naar "Huize Hooghagen". Maar ruim twee jaar heeft 
zij daar gewoond. ledereen kon zien hoe moe ze was, en 
hoe moeilijk het lopen voor haar was. Toch sleepte zij 
zich altijd moedig en gelovig naar de kapel. Daarvond ze 
troost en steun. 
Na een ernstige val en heupfractuur werd zij opgenomen 
in het Gerardus Majellaziekenhuis te Hengelo Ov. Daar 
werd gaandeweg duidelijk, dat haar leven kleiner werd 
en dat zij niet meer terug kon naar "Hooghagen·. Na vier 
en een halve maand liefdevolleverzorging is zij daar toch 
nog wel wat onverwacht overleden op 9 december 1989 
in de leeftijd van 86 jaar. 
Geheel alleen is zij door de poort van de eeuwigheid 
heengegaan. Zij heeft een genadig sterven gehad. 
Voor moeder en oma vierden wij de H. Eucharistie bij 
haar uitvaart op 14 december 1989 in de Onze Lieve 
Vrouwekerk te Hengelo Ov., en daarna hebben wij haar 
te rusten gelegd op de begraafplaats aan de 
Deurningerstraat aldaar. 

Dat zij mag rusten in het Licht en de Vrede van de Heer. 

Wij danken U voor uw belangstelling en meeleven, toen 
moeder en oma ziek was en na het overlijden. Wij 
proeven daarin uw respect en genegenheid voor haar 
persoon.Dat heeft ons goed gedaan. Hartelijk dank. 

kinderen en kleinkinderen. 


