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Zij is geboren op 20 oktober 1907 te 

Epe in Duitsland. 
Overleden op 20 augustus 1991 en op 
24 augustus hebben we haar begeleid 

naar haar laatste rustplaats op het 
R. K. kerkhof te Overdinkel. 

OverrompelE>nd was het bericht dat onze 
lieve moeder, oma en medemens plot
seling van ons was weggerukt. 
Het valt ons zwaar zo plotseling af
scheid te moeten nemen van haar. 
We zullen haar missen. 
Onze moeder en oma mocht de leef
tijd van de . zeer sterken" bereiken. 
Daar ging zij trots op. En met recht, 
want zij was een vrouw uit één stuk. 
Zij leefde voor haar gezin, Zij had 
graag mensen om zich heen, hield van 
een grapje en was bereid bij te sprin
gen waar mensen een beroep op haar 
deden. Met hart en ziel was zij ver
bonden met Overdinkel en haar om
geving. 
Bijna 50 jaar mocht zij samen met va· 
der door het leven gaan, een leven dat 

al In een vroeg stadium hun liefde op 
de proef stelde. God nam haar zoon 
terug op jonge leeftijd. Maar het leve.n 
ging door, totdat tijdens de voorbere1· 
ding van hun 50 jaren samenzijn, God 
haar man tot zich nam. Moeder ver
werkte dit op haar manier, haar die
pe geloofsovertuiging gaf haar kra<:11t, 
kracht die zij overbracht op haar kin
oeren en kleinkinderen. 
Zij was een vrouw die haar oude 
dag met waardigheid beleefde, seku.ur 
en nauwgezet in alles. Het welz11n 
van haar kinderen, klein- en achter
kleinkinderen ontging haar niet. De 
liefdevolle toewijding van haar k inde
ren en kleinkinderen tot de laatste dag 
van haar leven, was voor haar een 
tastbare vreugde, maar soms onuitge. 
sproken. 
Wij bewaren in dankbaarheid een fijne 
herinrering aan haar, die zo vele jaren 
onze goede moeder en oma was. 
Wij bidden nu tot U, God, neem onze 
moeder en oma op in Uw huis, de plek 
waar zij dan verenigd zal worden met 
vader en opa en kind. 
Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
na het overlijden van onze moeder en 
oma betuigen wij onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




