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Zij werd geboren Ie Oldenzaal op 12 januari 1907 en 
overleed aldaar op 15 maart 1992. Tijdens een 
Eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius hebben 
we afscheid van haar genomen. Daarna hebben wij haar 
lichaam te rusten gelegd op het kerkhof te Oldenzaal. 

Na een leven vol zorg en toewijding voor allen d:e haar 
omringden is deze goede moeder en oma plotseling 
door de dood uit ons midden weggenomen. Ofschoon zij 
de hoge leeftijd van 85 jaar heelt bereikt, is door haar 
overlijden toch een wonde geslagen in het hart van haar 
kinderen en van allen die haar liefhadden. 
Droefheid is er, maar ook oprechte dankbaarheid voor 
de liefde en zorgzaamheid die zij heel haar leven ten 
toon heeft gespreid. Want zij was een goede moeder 
voor haar kinderen en een liefdevolle echtgenote voor 
haar man met wie zij meer dan vijftig jaren lang een 
gelukkig huwelijksleven heeft doorgebracht. 
Bij haar bezoek aan zijn graf en aan de graven van haar 
twee overleden zonen zei ze peizend en misschien wel 
met een zeker voorgevoel tegen haar aanwezige 
familieleden: ·wanneer zal ik hen weer lerugzien?" 
Enkele ogenblikken laler, nog op het kerkhof, voelde zij 

zich plotseling onwel worden. Met spoed is ZIJ toen nog 
opgenomen in het ziekenhuis. Maar kort daarna kwam 
zij al Ie overlijden, na nog te zijn voorzien van het 
Sacrarnenl van de Ziekenzalving. 
"Wanneer zal ik hen terugzien?" Een vraag van een 
gelovige en diepgodsdienslige vrouw aangaande drie 
dierbare overledenen die zij nooit had kunnen vergeten 
en die nog steeds voortleefden in haar liefde en 
herinnering. 
En we zouden in de geest van geloof die haar bezielde 
ons kunnen voorstellen, dat deze drie haar even 
zach~es ingefluisterd hebben: "Moeder, vandaag nog 
zult u met ons zijn in het paradijs". 
We mogen het vertrouwen hebben, dat de plotselinge en 
onverwachte dood van deze goede moeder de 
bekroning en de schone voleinding is van een 
arbeidzaam en verdienstelijk leven en dat zij nu voor 
altijd gelukkig is bij God in het gezelschap van haar 
dierbare man en twee zonen. 
We gedenken haar in ons gebed en behouden aan haar 
een fijne en dankbare herinnering. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot· en overgrootmoeder 
dan ken wij u hartelijk. 

Kinderen, klein en 
achterkleinkinderen. 


