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Zij \\cnl op 4 JUii 1907 111 d.: gem.:.:nt.: 
Lid111.:moonk onckr d.: rook \an Gn..:nlo. g.:
hon:n Gcsh:rld door hel sacra1m.:nl ckr 11cken is 
/ij in de a\•>n,I van \HX::nsdag ::'5 maarl 1998 
O\ .:rkd.:n m [k ~loknbcrg lc Cirll<!nlo. De eu· 
charist1e bij haar uit\aarl \iertkn wij op maan· 
dal! JO maart m d.: parochid . .:rk van de 11. 
Cal1xtu,. In de \ crn ;iáting Yan de \Cinf7Clll'i 

ten k\en hehhcn wij haar daarna te ru\lc gek gel 
op hel r k. kerkhof t.: Groenlo. 

~loeder kwam uit een gain van tien kinderen. 
waar 7JJ al op JOnge lc:dtijd. door het wegvallen 
, an 1i,1ar n1occkr. mede wen.1 hclasl 111<!t de 
Lorgcn voor een groot boeren g.:zin Uit haai 
hu\\chjk mei Johann L'cfting werden dl kmdc· 
ren gcbor.:n. De zorgen vom gc1in en h.:drijf 
h.:dt Zii met ved pk111.:r en k\en•"n:ugde \er· 
vuld . zij zorgde voor haar gam. tk wmkd en de 
boekhouding. l let was 1cker geen gemakkelijke 
laak Ook hel ont,·angen van de klanten 111<'1 een 
kop knffi.: door d.: weck en op 1ondag111org.:n 
\\·as c.:n lradilie die l;u1g werd \OOrlgctcL Kla-
11en d.xd 1.: noou. ook niet in mind.:rc njd.:" 
Tc><.:h was 11j hhj dat LC het\\ al rustiger aan kon 

doen . toen haar kmckr.:n op 111.:hzdf 'tond.:n 
\'cd ti1d werd 'rij gei naakt voor hakc:n en hc:t 
Jcgg«n.\'anc.:n kaarlJ<.: Sam.:n m.:t vad..:rhekef· 
dc zij wd onhpanning .:n pkzier in enkele 
kaartl lubs. Ool; kon te toen wat mc:.:r llJd höl<.:
di:n aan mooi kleren. want ..:r go.:d 'er/orgd 
uimen was voor haar aln1d ~langri.1k . Tucn 
,·ader, na 49 1aar huw dijk, wegv1d "a' het \oor 

haar ''d moeilijk \\cnnen a,in d.: leeglc. Ckluk· 
kig \\ar.:n ernog kindaen en kkmkinderen in de 
buurt die haai er doorheen gd1olpc:11 h.:bbc:n 
Door de wk be Loeken aan Canada kon 1e vele 
uren praten O\er ha.1r jongen' .:n de kkinkinck· 
ren daar, door'' ie lll altijd 1rn:t open armen werd 
ontvan!len. Toc:n haai gCl'ondh.:id ach11.:1 uitging. 
eaf ze - zelf aan te w1llc:n 'crhui/c:n n::iar 0.: 
~tolcnberg 111 Groenlo. Zij pa~lt! zich overal bij 
aan. klaagd.; nooit en \\ib overal t.:,n.:d.:n m.:e . 
Haar 'crblqf m het 'erzorgingshu1s was maar 
van korte duur. Zij gmg gccsteli.tk achternu 
zodal zij O\Crplaat,mg naar het verpk.:ghu15 
m11e,t ac.:c:p1.:ren. ë.:n veel gehoorde uuspraak 
van haar "a' in die 1~riode· niet !;lagen. maar 
dragen F.n .xnmaal daar gal !IJ ook '' c 1 eens aan 
dal h.:t goed ''as geweest. N•t een kortstondig 
11..:khed m.:rh.:.:d 1ij rnstig en tcHcd.:n 

Voor d.: ,·de bli.1ken van bd,111gstclhng. wilkn 
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