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Zij werd geboren op 16 mei 1894 te 
Eede{ZI.). Onverwacht is zij in de Heer 
overleden op 21 oktober 1981 in het 
verpleegtehuis ,,'t Kleyne Vaert" te 

Enschede. Op 26 oktober d.a.v. heb
ben wij in 'n gezongen Uitvaartdienst 
in de Mariakerk te Enschede biddend 

afscheid van haar genomen en haar 
lichaam toevertrouwd aan de aarde 

op de r.k. begraafplaats te Enschede. 

Zoals zij geleefd heeft. zo is zij ge
storven: in eenvoud - bescheidenheid. 

Zij was een hartelijke vrouw. - Zeer 
gewetensvol heeft zij in haar leven de 
taak volbracht, die het leven van haar 
vroeg. Zelf stelde zij nooit hoge eisen 
aan mensen. In een hartelijke verhou
ding heeft zij een groot deel van haar 
leven samengewoond en samenge
leefd met haar zus. 

Toen zij na de dood van haar zus 
alleen was, leefde zij haar eigen, enig
zins teruggetrokken leven. maar altijd 

met 'n warme belangstelling voor haar 
familie en kennissen 

Noch in het bejaardentehuis. noch 
in het verpleegtehuis wilde zij op de 
voorgrond treden : eerder was zij bang 
anderen tot last te zijn. 

Z ij had moeite met de handicaps. 
waarmee zij later moest leven. maar 
met een bewonderenswaardig geduld 
kon zij ook dit aanvaarden. 

Daarbij was haar geloof in God, 
waaraan zij met een uiterst nauwgezet 
geweten ook in tijden van twijfel vast
hield. voor haar een grote steun. 

Daarom vertrouwen wij haar nu bid
dend toe aan de Heer van alle Leven: 
" Goede God. moge zij , die U zo trouw 
heeft willen dienen. nu opgenomen 
zijn in de vreugdevolle zekerheid van 
Uw hemelse woning." 

Graag willen wij hen, die in de laatste 
jaren veel voor tante betekend hebben 
en allen die meegeleefd hebben bij 
haar afscheid van dit leven, van harte 
bedanken. 

familie Mertens 


