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Ze word geboren op 26 jul 1 1945 Ze over
leed op de l eeft~d van 46 jaar, maandag 
14 oktober 1991 te Enschede. We deden haar 
uitgeleide na de uitvaartmis in de St. Jacobus
kerk op 18 oktober d a.v De begrafenisplech-

tigheid was op de Westerbegraafplaats 

Moeder heeft voor ons allemaal echte zorg 
gehad Ze was er altijd, leefde met iedereen 
mee en dacht meer aan anderen dan aan haar 
zelf Ze was de "motor" 1n het gezin, maar 
deed wel alles in goed overleg. Ze wes een 
lieve vrouw en fijne moeder. 

Graag wilde ze het iedereen neer de zin maken 
en nlemend passeren of kwetsen Ondertussen 
b:do!Tdetakttsch. maar wel duldelUk wat ze 

Ze hield van de natuur, van oude kulturen en 
van geschiedenis. De vakanties naar het bui
land stonden helemaal 1n dat teken. Graag 
trok ze er dan op uit. Ook thuis beleefde ze 
veel plezie• aan TV-u1tzend1ngen die gingen 
over verre landen en volken en over vreem
de gewoonten. Ze kon bovendien Intens ge
nieten van klassieke muziek. 

Twee jaar ge leden kreeg moeder bericht dat 
ze ongeneeslijk ziek was Het kostte haar 
moeite dit te aanvaarden Maar ze kon het. 
Ze gaf blijk van een grote geesteskracht en 
zei "M~n taak is volbracht . Maar julhe ... 
blijft werken aan jullie toekomst" Ene "Jullie 

onderlinge liefde moet bliJven. Zorg goed 
voor elkaar en bliJf elkaar steunen." 
~loedig droeg ze haar ziekte en vond steun In 
haar geloof-van·hula-ult. In haar zo ver
trouwde woning een de Richard Holstraat Is 
ze gestorven. God zal haar vertrouwen niet 
beschamen. Wonend bij God blijft ze heel 
zeker met ons verbonden en ons volgen op 
onze levensweg. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken al len hartelijk die met haar mee· 
leefden tijdens haar ziekte en ons hun blijken 
v)n deelneming gaven na haar overlijden 
en uitvaart. 

F N1Jboer en kinderen 


