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Z11 werd geboren on De Lutte 8 november 1932. 
Z11 overleed 27 november 1994 te Oldenzaal op 
de feeh11d van 62 1aar Na de Eucharistie 111 de 
Emmausparoch1e hebben we haar lichaam te 
rusten gelegd op de begraafplaats Hengefo-

sestraat te Oldenzaal. 1 december 1994. 

Z11 was een mens van een 9rote zorg en een fijne 
helde. Z11 wilde alles wel doen om mensen van 
dienst te z1111. Het was voor haar heef van
zelfsprekend Z11 was een toevlucht. b11 haar kon 
JC terecht. Z11 was er, hoe dan ook. In die zin had 
1e veel weg van Maria, de moeder van ons allen, 
"' wie ze heef haar vertrouwen had gesteld. 

Want vertrouwen had ze zelfs t11dens haar ziek 
te en p11n Eenvoudig on haar doen en laten aan
vaardde z11 de lWaane van het leven. zoals het 
vertrekken 1111 De Lutte en het nade1ende af
scheid van dil ililrdse leven Veel heeft ze on haar 
stilte en p11n verwerkt . vof hoop verwachtend 
vJn omhoog 

L11 heeft hard gewerkt voor het gel1n, de zaak, 
do samenleving, maar z11 heeft dit nooit zonder 

liefde gedaan. Dat was haar stille kracht . Daarin 
zal zij blijven voortleven bij haar kinderen, haar 
geliefde kfe111k111deren, maar ook bij God 

Onze God houdt de wacht 
als een schaduw over ie heen. 
H11 houdt alle kwaad van ie af, 
H11 neemt ie Onder zijn hoede. 
God zal ie behoeden 
voor alt1Jd en eeuwig. 

Onze Vader - Wees gegroet, Maria 

Vaak releurgesteld, veel verdriet gehad 
Door diepte gegaan. 
Maar er mens b11 gebleven. 
Zichzelf nooit ontrouw geweest 
Steeds was ZIJ weer meér dan haar verdriet 
haar plJn, haar w;;nhoop. 
Steeds verhief ze zich wee1 
LiJchend k11kt 111 naar buiten 
Diep 111 /1aar bmnensle glanst een kern, 
die onaanlasrbaar 1s. 

Voor uw belangstefhng en medeleven die w11 van 
U mochten ondervinden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
oma danken w11 U hartefiJk. 

Hen111e lli .1hu1s 
Kinderen en kleinkinderen 
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