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Z iJ werd geboren te Deurningen op 23 april 
1897 en overleed, gesterkt door het Sacra· 
ment van de Ziekenzalving, in het St . Gerar
dus Majella Ziekenhuis te Hengelo 0 . op 20 
mei 1980. Zij werd begraven op het parochië· 
Ie kerkhof te Deurningen op 22 mei 1980. 

Tot in haar hoge ouderdom nam :zij levendig 
deel aan ieder gesprek en hield :zij alles bij: :zij 
leefde mee met de vreugde en het verdriet van 
haar kinderen en kleinkinderen, zij vergat 
geen verjaardag en stelde belang in de grote en 
kleine gebeurtenissen van de parochiegemeen
schap waarin zij was geboren en getogen. 
Daarbij heeft :zij veel gebeden, geïnspireerd 
door haar groot geloof . dat bij haar op bij · 
zondere wijze tot uiting kwam in haar vast 
vertrouwen op de voorspraak van onze 
hemelse Moeder Maria. Met Maria heeft zij al 
haaf zorgen besproken. wetend dat :zij :ze aan 
Haar kon toevertrouwen. 

Na een kortstondig ziekbed is zij gestorven en 
het was haar goed: :zij wilde graag bij haar 
dierbaren blijven; zij wilde. zo God haar zou 
roepen, ook wel sterven. Aldus heeft zij ons 
een prachtig getuigenis nagelaten van haar 
onwrikbaar geloof in het eeuwig leven. 
Dankbaar voor al haar zorg en gebed , bevelen 
wij haar aan in Gods barmhartigheid en vragen 
de Heer van leven en dood , dat H ij zijn 
trouwe dienares moge opnemen in de heer· 
l ijkheid van de hemel. waarnaar zij altijd 
gelovig heeft u itge:z ien: daar za 1 zij haar 
b iddend zorgen voor haar kinderen en klein
kinderen nu voortzetten. 

Maria, Moeder van altijddurende bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming betuigd na het overlijden 
van onze Moeder en Oma danken wij u 
hartelijk. 

Deurningen, mei 1980. 

Kinderen en 
k lein ~i!'<leren. 


