
Nooit klagend, nooit vragend, 
altijd alles zelf dragend. 

Zo was moeder in haar leven. 
Haar arbeidzame handen hebben nu 

voor immer hun rust gekregen. 
Rust zacht, je hebt je strijd dapper gestreden. 
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Zij werd geboren op 14 december 1941 te Borne. Na 
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken is 
zij thuis vrij onverwacht overleden op 25 november 
1992. Op 28 november hebben we tijdens een 
requiemmis in de parochiekerk van de H. Theresia te 
Borne afscheid van haar genomen, waarna we haar 
te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aldaar. 

Met haar overlijden is een lieve en zorgzame echtge· 
note en moeder uit ons midden heengegaan. Haar 
liefde en zorg ging allereerst uit naar haar echtge· 
noot, naar Eric, Peter en Niek, haar kinderen, en naar 
haar vader. Altijd stond zij klaar voor haar gezin. 
Iedereen kon een beroep op haar doen, nooit tever
geefs. In 1974 is zij met haar man en kinderen vanuit 
Saasveld naar Borne gekomen. en ingetrokken bij 

haar ouders aan de Vossenbeltweg. Toen de gezond· 
heid van haar moeder verslechterde, heeft ze jaren 
achtereen haar verzorging als vanzelfsprekend op 
zich genomen. Alti jd stond ze klaar voor anderen. Zij 
was levenslustig en wist te genieten van de vele din
gen die haar leven mooi maakten. Zij genoot vooral 
van de natuur en het werken in de tuin. De ziekte, 
waaraan ze uiteindelijk overleed, is haar overvallen. 
In februari werd bij haar een nier weggenomen, van
wege een kwaadaard ige tumor. Aanvankel ijk herstel
de ze goed. Maar in juni werd ze getroffen door ver· 
lammingsverschijnselen, d ie werden veroorzaakt 
door een tumor in haar hoofd. Intensieve behandeling 
mocht niet meer baten. Ondanks haar ziekte bleef ze 
optimistisch. Nooit gaf ze de moed op. Ze bleef vech
ten tegen haar ziekte; een gevecht dat niet te winnen 
bleek. Zij was een zeer gelovige vrouw. Aan haar ge
loof ontleende ze veel kracht en inspiratie. Moge de 
Heer haar opnemen bij haar dierbaren in de Hemel. 

Voor uw medeleven en blijken van belangstelling bij 
haar afscheid zeggen wij u onze oprechte dank. 

De familie 


