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Geboren te Nrd. Deurningen 17 december 1930 
God heeft haar 1 december 2000 tot zich genomen. 
Op 6 december hebben wij haar voor het laatst in ons 
midden gehad tijdens de viering van de H. Eucharistie 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij haar 
begraven hebben op het kerkhof aldaar. 

Ons ma was een lieve zorgzame vrouw. Samen met pa 
werkte ze hard op de boerderij. Uit hun liefde zijn 6 kin· 
deren geboren. Bij haar 14 kleinkinderen was ze erg 
geliefd. Voor elk kind breide ze elk jaar wel een trui. 
Volksdansen was haar lust en haar leven. De familie 
betekende veel voor haar. Ons ma hield van werken in 
de tuin en van veel bloemen om zich heen. Met veel 
bloemen brengen wij jouw naar pa. 

Je laatste rustplaats Voor altijd samen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij u hartelijk. 

kinderen en kleinkinderen 

Voor mijn kinderen 

Mijn lieve kind'ren als 'kaan jullie denk 
voel ik mijn hart vol liefde en warmte stromen: 
Want jullie zijn voor mij een Godsgeschenk 
en de vervull ing van mijn liefste dromen 
Nu jullie zelf meer van het leven weet, 
meer van zijn vreugden, maar 
ook van zijn zorgen, 
en zelfs soms ook je brood met tranen eet, 
al houd je dat voor anderen verborgen 

nu weet je ook, hoe sterk de liefde is 
die niet door banden van het bloed gebonden 
maar enkel in het hart geboren is 
een vreugde boodschap, door God zelf gezonden 
Bij al wat ik verloor, bij al wat ik won, 
voel ik mij warm gekoesterd 
Door Gods zon . . . .. . 

Lieve Ma en Oma bedankt voor al je gezelligheid, 
liefde en belangstelling. 

Je kinderen en 
kleinkinderen 




