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Zij werd geboren te Lonneker op 14 mei 1892 
en is overleden op 19 februari 1986 na . voor
zien te zijn van de Sacramenten der Zieken. 
Tijdens de uitvaart op 24 februari, in de 
parochiekerk van de H. lsidorus te St . lsi· 
dorushoeve hebben we haar voor het laatst 
in ons mid°den en we begeleiden haar naar 
haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar. 

,.'t Is goed zo, bij God wachten er 3 op 
mij " zou ze met haar eigen woorden over dit 
heengaan ze9gen. Door haar gr?te geloof In 
God en Maria had zij reeds hier op aarde 
haar leven aan God toevertrouwd. 

Samen met vader stichtte zij een gezin in 
soberheid en eenvoud. En omdat de gezond· 
heid van vader te wensen overliet, was het 
voor haar hard werken en vaak zwaar werk. 
Maar zondags dan was het rustdag, dan ge
beurde al leen het allernoodzakel ijkste. Zelfs 
breien, een grote hobby van haar, deed ze 
dan niet. Lezen wel. De omslag van de Boer 
en Tuinder ging er dan ook niet eerder af 
dan zondags, ook nu de laatste tijd was dat 
nog zo. 
Naast het werken genoot ze van vele mooie 
dingen. Ze had oog voor alles wat groeide 
en bloe ide in de natuur. 
In de oorlog, die ze zo verschrikke lijk vond, 
had ze een huis vo l mensen, ze deelde uit 
zolang er wat was. 

Ze was haar leven lang bezorgd om iedereen 
en de deur stond altijd open voor een gesprek 
of om zomaar binnen te lopen. 
Dit gold voor iedereen, bekend of onbekend, 
ze kwamen haar graag bezoeken. 
Ve len waaronder pastoor, dokter of wijkzuster 
zullen dankbaar aan haar verhalen over vroe· 
ger terugdenken. 
Ze was een vrouw, die ondanks haar 93 jaar, 
met haar gedachten nog midden tussen ons 
stond. 
Na de dood van vader was ze de laatste 20 
jaar alleen. Ze leefde mee in 'I, gezin van 
Hendrik en Diene. Ze heeft ook die kinderen 
zien komen en weer uitvliegen en deze waren 
haar even dierbaar als haar eigen kinderen. 
De laatste Jaren, waren zware jaren, vooral 
ti jdens het vele lijden en het afscheid van 
haar zonen, eerst Johan en later Hendrik. 
Veel troost heeft ze in die tijd gehad van 
tante Hanna die kwam dan en ze baden 
samen de rÓzenkrans om kracht uit te put· 
ten om verder te gaan. 
Een st ille hoop van haar was, indien 't moge· 
lijk was, dat ze ook hier tussen alles waar 
haar hele leven mee verweven was zou 
sterven, mede door de al tijd aanwezig_e zorg 
van Hendrik en Diene en de laatste t1Jd van 
Diene alleen is dit mogelijk geweest. 
ZIJ was er hun erg dankbaar voor. 
We nemen aan dat ze nu is bij al de dier
baren d ie haar voor zijn gegaan en mogen 
we bidden, dat God eenieder de kracht 
schenkt om verder te gaan. 

A llen die veel voor haar hebben betekend 
en die in deze dagen een steun voor ons 
waren, zeggen we heel hartelijk dank. 
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