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Zij werd geboren op 6 februari 1913 te Deurningen 
en overleed in het Dr. P.C. Borsthuis te Hengelo 
Ov. op 6 augustus 1994. 
Na de gezongen Eucharistieviering in de H. 
Plechelmuskerk te Deurningen werd haar lichaam 
te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aldaar. 

Op haar eigen grond heeft zij heel haar leven 
mogen doorbrengen. Het was haar huis en het 
stukje grond waar zij altijd gewoond en gewerkt 
heeft. Hier voelde zij zich vrij en veilig en kon zij 
geheel op zichzelf wezen . 
Het leven van de mens is als een pelgrimstocht 
langs wegen van vreugde en zorg. In geloof met de 
Heer verbonden heeft zij Hem gevolgd in de een
voud van haar leven; met toewijding en medeleven 
voor hen die haar dierbaar waren, vooral haar 
kleinkinderen . 
Al heel vroeg, toen zij nog maar enkele jaren 
getrouwd waren is haar eerste man omgekomen in 
de oorlog en bleef zij met een kind alleen achter, wat 
in de oorlogsjaren niet gemakkelijk was. 
Daarna hertrouwde zij weer en uit dit huwelijk zijn 
twee kinderen geboren. 
Haar eenvoud en bezorgdheid tegenover de ander 

blijkt wel uit het feit dat zij jaren lang haar eigen 
moeder met liefde verzorgd heeft. Dit hoefde vooral 
geen ophef te hebben voor de ander, dat vond zij 
heel gewoon. 
Eert uw vader en moeder, zo heeft zij nu ook haar 
laatste levensjaren ervaren . 
Haar zoon Henk en zijn vrouw woonden bij haar in 
en zij kon altijd op hun hulp rekenen . 
Zij stonden altijd voor haar klaar. Allereerst met 
vader, die de laatste jaren met ziekte kampte. Ook 
stonden zij altijd klaar bij die vele keren dat zij in het 
ziekenhuis werd opgenomen. Wat was zij altijd blij , 
dat ze weer naar huis mocht. Ze voelde zich veilig 
en thuis temidden van het gezin van haar zoon . 
Ook kon ze altijd rekenen op de zorg en de hulp van 
haar schoondochter Betsie . 
Betsie stond haar altijd bij in raad en daad. Daar 
was zij haar heel dankbaar voor, tot de tijd echter 
aanbrak, dat het thuis niet meer kon en zij noodge
dWongen opgenomen moest worden in het Dr. P.C. 
Borsthuis te Hengelo.Zij is hier liefdevol verzorgd 
en is hier in alle rust in het bijzijn van de kinderen 
overgegaan naar het andere leven , waar geen leed 
en smart meer zal wezen . 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van onze moeder en oma zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 
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