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Zij werd geboren te Oldenzaal op 6 dec. 
1891 en door het doopsel opgenomen in 
de H. Kerk. Op het Hoogfeest van Pink
steren, 29 mei 1977, is zij in de Vrede van 
Christus overleden te Enschede, na ge
sterkt te zijn door het H. Sacrament der 
Zieken. Op 2 juni d.o.v. hebben wij haar 
lichaam ter ruste gelegd op het r.k. kerk
hof aldaar, wachtend op de glorievolle 
opstanding. 

De dood van onze goede moeder en lieve 
oma betekent voor ons niet enkel droef
heid. Het stemt ons tevens tot grote dank
baarheid voor alle liefde en zorg, die wij 
van haar ontvingen, voor de vreugde, die 
zij ons bracht en het voorbeeld, dat zij 
ons gaf. Na de vroege dood van vader 
heeft zij zich met nóg meer inzet gegeven 
aan haar gezin, was zij er helemaal voor 
haar kinderen en kleinkinderen, soms in 
zeer moeilijke tijden en enkel levend voor 
hen, tot de laatste dag van haar leven. 
En wat zij zelf niet kon bewerkstelligen 

legde zij met een onbeperkt vertrouwen 
neer in de handen van God, of zij wist het 
wel te verkrijgen door haar toevlucht te 
nemen tot de Moeder Gods en de H. An
tonius, die haar grote voorsprekers waren. 
Diep godsdienstig van aard, beleefde zij 
haar christen-zijn door open te staan voor 
iedereen, door liefde en vrede om zich 
heen te verspreiden en wat vreugde te 
brengen bij haar medebewoners van het 
Dr. Ariënstehuis te Glanerbrug, waar zij 
haar laatste levensjaren doorbracht. 
Zij stierf op de dag, dat de Paastijd wordt 
afgesloten. Wij weten ons getroost, dat 
het voor onze moeder en oma het begin 
betekent van de eeuwige Paasvreugde. 

Voor uw blijk van medeleven na het over

lijden van onze lieve moeder, groot- en 

overgrootmoeder, zeggen wij u onze har

telijke dank. 

Kinderen, 

klein- en achterkleinkinderen 

Enschede, juni 1977 


