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Zij werd geboren op 30 september 1904 
in Losser. Op 6 mei 1979 is zij in Losser 
overl eden, nadat zij het Sacra ment van de 
zieken had ontvangen. In haar parochie
kerk, de H. Drieëenheid te Oldenzaa l. heb
ben · wij in de uitvaart God dank gebracht 
voor haar leven en liefde te midden van 
ons. Daarna heeft haa r crematie pl aats ge
vonden in het crematorim in Usse lo. 

Moeder was zacht en moedig. Haar verlangen om 
voor iedereen goed te leven klonk door haar woor
den heen: met zorg en mildheid sprak zij altijd. En 
bij tegens lag en teleurste llingen toonde zij een moe
dig doorzett ingsvermogen . 
Haar gezondheid en die van haar man lieten de 
laatste jaren vee l te wensen over. Maar ze konden 
niet buiten de vert rouwde omgeving van hun eigen 
huis. Na verschillende malen van het ziekenhuis 
naar huis en van huis naar het ziekenhuis te zijn 
geweest, bleef er geen andere beslissing over: Moe
ders gezondheid vroeg om verpleging. Tot aan zijn 
laatste dag heeft vader haar bezocht, maar zi jn p lot
selinge dood was opnieuw een tegenslag. Moest haar 
deze steun ook nog ontnomen worden? 
Zij heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat ze 
veel kracht vond in haar geloof. Haar Godsvertrou
wen en devotie tot Maria waren de bronnen, waar• 
u it zij innerlijk leefde. God weet dit. Hij zal haar 
nu het leven geven, dat geen einde kent. En in ge· 
bed mogen wij met haar ve r bonden bl ijven: 

Heer onze God, 
aan U zijn wij dank verschuld;gd 
dat Gij deze mens voor ons geschapen hebt; 
we bidden U : 
breng haar liefde en leven tot voltooiïng; 
bekroon haar dood 
met het eeuwig leven en de eeuwige vrede, 
die Gij uw gelovigen hebt beloofd 
in Jezus Christus, uw Zoon. Amen. 

Voor uw bl ijken va n medeleven en dee l
neming en de laa tste ee r beweze n aa n 
onze zorgza me moeder en oma, zegge n 
w ij U onze hartelijke dank. 
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