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Zq werd g<'burco le Enschede op 11 11101 J 907 
:-\a een bng<lurige ziáte is ZIJ. na nog gcsrerkt 
door het ~t. s .• ,r.1111ent der Zieken. O\erleden 
ie Ensdw<lc 1n het ver pleegte huis .'r Klevne 
Vaert" op 2-1 dere11tbcr 1989. Na de viering 
van de Euchoristic in de Ariëosgedachten1sl-crk 
op 29 <leamber <l.o.v vond de crematie plaars 
re lJs,elo. 

Onze moeder t•n oma bh1ft in onu hennne· 
ring als t't'n bescheiden en roegew11de vrouw, 
als iemand die het lief,1 op de achtergrond 
bleef 

Haar !neo is niet stt'cds gemakkeh1k gewe1•st. 
Als oudste mei'l<' 10 een groot ge21n moest 
z11 al heel 1ong aan het werk. naast de ta.k 
d ie ZIJ thuis h••<l . 

In later 1arcn was ZIJ de steun en de toever
laat van haar man in de jaren van ZiJD 7iekte 

Moeder was h1•el huiseli1k l'D de opvoeding 
van h.iar vier iongens was vooral hilr taak. 
De acht klernklnderen hadden een grote plaats 
in ha3r hart. 

Ru~ie en onenigheid po>1e niet in h.,ar levens· 
patroon. 
De laacsre p••r J.•ren vao ha.or leven werden 
getekend door 1iel-1<' en inv.lidt1e1t. ZtJ werd 
toen al "erlorgd rn ' 1 ' ·erplregrehuls ;1 Kleyne 
\'aeri". Hot' goed ZIJ hl't daar ook had, coch 
hult ZIJ zich er 00011 helemaal 1hu1sge\'oeld. 

:Sog niJ OO\'t'r"acht is mo<'der o' erleden. Maar 
deze oprecht g<'lov1ge en god,d1enst1ge vrouw 
"as er helem•al klaar voor. 

Daags voor Kerscmts riep dt> Heer van leven 
en dood Z 11n trouwe d1en.1rcs IOt Zich, na een 
goed en welbe,teed leven . 

\V11 hidden, dat ZiJ \'Oor e,•uwig gelukkig mag 
z11n in het Vaderhui~. verenigd wet haar man 
en allen die haar in gdoof 111n voorgegaan. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 

de ziekte en na het overli1Jen van onze lieve 

moeder en oma, betuigen WIJ U onze oprechte 

dank. 
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