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Zi1 werd op 14 april 1914 te Losser ge. 
boren, op het mooie erf in de Voswln· 
kei, waar vroeger stenen gebakken wer
den. In haar geboorteplaats sloot zij 
haar kerkelijk huwelijk 2 juni 1948 met 

Bernardua Johannes W egman. 
Een week was zij in "de Stadsmaten" 
te Enschede. We leefden tussen vrees 
en beterschap. Zi1 ontving het H. Olie. 
sel en stierf er 12 maart 1984. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd zij begraven 
17 maart 1984. 

Er valt een stilte. In gelovig herdenken 
valt het nu op, dat deze vrouw op haar 
geboorte-erf veel tot stand heeft ge
bracht samen met haar man. Met grote 
zorg omringden zij hun zoon en dochter. 
Ze streefden erna om kwaliteitskoeien 
op het erf te fokken en In voorraad te 
hebben. 
Iedereen weet, dat daar des zomers een 
een kleurrijke tuin de boerderij sierde 
en de laatste jaren was deze bloemen· 

pracht weer aangelegd bij het nieuwe 
huis, 
Zij was zo blij, als ze in alle seizoe
nen zag, dat de natuur zich telkens 
anders aan ons voordeed. Juist daarin 
beleefde ZiJ haar grote geloof, dat God 
ons afwisseling in kleur, warmte, groei 
en 1ooruitgang verschafte, Z11 genoot 
er van en sprak er graag over, omdat 
ziJ liefdevol en gastvrij de mensen tege
moet trad. Zij verdiepte zich in de ge
schiedenis van haar familie en als diep
gelovige vrouw kon zij zich inleven in 
en uitzien ~aar de gezegende dag, 
waarop de Heer zal wederkomen om 
haar en onze vreugde te voltooien. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui
gen wij u onze oprechte dank. 
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