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Zij werd geboren in Losser op 2 maart 1921. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken, dat zij 
in Lourdes heeft ontvangen, is zij moegestreden in 
een ongelijke strijd, overleden op 1 O januari 1991. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in 
de St. Plechelmusbasiliek op 14 januari en haar 
daarna begeleid naar het crematorium in Usselo. 

"Een sterke vrouw, men vindt haar niet gemakke
lijk. Haar waarde is hoger dan die van juwelen". 
Deze woorden uit het bijbelse boek der Spreuken 
zijn wellicht de duidelijkste omschrijving van wat zij 
voor ons is geweest. Als moeder en oma was zij 
altijd een en al zorg en aandacht voor haar kinde
ren en kleinkinderen. iedereen kon met zijn of haar 
zorgen en problemen altijd bij haar terecht en haar 
-gevleugelde woorden waren dan heel vaak: "Kind, 
wat je voor een ander doet, krijg je van je eigen 
kinderen terug." Ook voor haar man was zij altijd 
een steun en toeverlaat en samen hebben zij veel 
vreugde beleefd aan de talrijke fietstochten door 
de natuur. 
Hoe sterk zij was is wel heel erg duidelijk gewor
den tijdens haar ziekte die tot de dood zou voeren. 
Want zoals zij tijdens haar leven zichzelf altijd weg
cijferde en alle aandacht richtte op de ander, zo 
bleef zij ook tijdens haar ziekte ten einde toe heel 
intens meeleven met hen die haar dierbaar waren 

en nooit kwam er een klacht over haar lippen. 
leder die haar geregeld bezocht en met haar mocht 
praten, kwam onder de indruk van haar innerlijke 
kracht. En die innerlijke kracht ontleende zij aan 
haar geloof. Want zonder angst - zoals ze zelf zei -
durfde zij zich aan Hem, haar God, toe te vertrou
wen, waarbij zij ook gelovig vertrouwde op de voor
spraak van Maria. "Ik heb er vrede mee", was dan 
ook haar antwoord. 
In 44 gelukkige huwelijksjaren heeft zij samen met 
haar man, met hard werken, een fijn gezin grootge
bracht. En met inspanning van al haar krachten 
heeft zij de 44-ste trouwdag toch nog tot een on
vergetelijke avond weten te maken. Wij zullen haar 
erg missen en de leegte die zij achterlaat is groot. 
Maar tevens zullen wij in haar manier van leven, 
haar levensmoed en haar zorgend-moeder-en-oma 
zijn de kracht kunnen vinden qrn in haar geest 
verder te gaan en te proberen elkaar zoveel moge
lijk tot steun te zijn. 
Moge voor haar nu werkelijkheid geworden zijn wat 
staat in de psalm: 

"Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn." 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven 
die wij mochten ondervinden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank. 
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