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Ze werd 1n Hongarije geboren in Kispest bij 
Boedapest op 11juli1913. In het ziekenhuis 
te Oldenzaal overleed ze, gesterkt door het 
sacrament van de ziekenzalving, op 8 juli 
1993. Na de Eucharistieviering in de Mariakerk 
te Oldenzaal hebben we haar lichaam aan de 
aarde toevertrouwd op de begraafplaats al
daar op 12 juli. 

Op zevenjarige leeftijd werd ze vanuit Honga
rije liefdevol opgenomen in het pleeggezin 
Laarhuis te Denekamp. Ze trouwde in de 
Maria Geboorte Kerk te Losser met Hennie 
Muller in 194 7; samen kwamen ze in de 
Mariaparochie te Oldenzaal wonen in 1967 
aan het Lossers voetpad. 
Ze was een pittige vrouw, die zich liefdevol 
heeft ingezet voor haar gezin; het blijft ons 
verwonderen, hoe ze ook in moeilijke tijden 
alles zo goed voor elkaar kreeg. Ze hield van 
gezelligheid, later ook met haar kleinkinde
ren, met wie ze intens meeleefde, trots op 
hun sportprestaties. Trouwens zelf hield ze 

ook van wandelen en fietsen. Ze mocht graag 
werken in de tuin, waar vooral de groenten en 
de kleine planten er uitstekend bijstonden. 
Ze leefde vanuit een blij geloof, van harte 
verbonden met haar parochie en zeer trouw 
in het meevieren van de Eucharistie in de 
kerk, waar ze naar toe trok, lopend, met de 
fiets, de laatste tijd met de auto. Graag wilde 
ze deze waarden aan anderen voorleven. 
Na een ongeval in 1981 knapte ze door haar 
levensenergie weer gauw op. Ze verhuisde in 
1989 naar St. Maartensstede in Losser, waar 
ze zich goed heeft thuisgevoeld en nieuwe 
kontakten kreeg; ook daar zong ze mee in het 
koor, want muziek en liederen betekenden 
veel voor haar. Terwijl de voorbereidingen 
voor het vieren van haar 80-ste verjaardag al 
getroffen waren, werd ze door een ernstige 
ziekte overvallen en ging ze na een kort ver
blijf in het ziekenhuis vol overgave van ons 
heen. 
Moge ze voor altijd rust vinden in Gods Va
derhuis. 

Langs deze weg willen we u danken voor uw 
medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


