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Zij werd op 3 januari 1900 te Lonneker ge
boren. Na het sacrament van de zieken ont
vangen te hebben Is zij op 8 december 1981 
te Haaksbergen overleden. Met een Eucha
ristieviering namen we afscheid van haar op 
vrijdag 11 december d.a.v., waarna we haar 
op het kerkhof van de Bonlfatlusparochle be· 
weven hebben. 

In de sti l te van de nacht is zij van ons heen
gegaan. Hoewel ze zelf dacht thu is op te 
kunnen knappen na een verblijf in het zieken
huis, is ze thuis gekomen om afscheid van 
dit leven te nemen. Op het laatste wist ze dit 
zelf ook en had ze er vrede mee heen te 
gaan vanuit haar vertrouwde omgeving. .,Ik 
heb het mooi gehad in het leven", zo zei ze 
zelf. In groot geloof en vertrouwen op de 
Heer heeft ze haar levensdagen doorgebracht. 
In haar goedheid, eenvoud en bescheidenheid 
was haar niets te vee l af. Het geluk van zelf 
kinderen te hebben heeft ze niet mogen sma
ken, maar haar bezorgdheid en liefde ging 
jarenlang wel uit naar een familielid die ze 
als pleegkind bij haar thuis opnam en in 

wiens nabijheid zij altijd als huisgenote is 
gebleven. Ook trok ze veel op met de kinde
ren die ze een warm hart toedroeg en steeds 
met hen bezig was. A ls een tevreden en 
levensblij mens was ze hier gelukkig mee om 
nu voor altijd gelukkig te zijn . Moge haar 
vroomheid en gelovige levenshouding be
loond worden door de eeuwige gelukzalig
heid bij de Heer. 

Voor uw belangstel l ing tijdens haar ziekte en 
medeleven bij het afscheid van onze tante 
zeggen wij u onze hartelijke en oprechte 
dank. 

Familie Knoet· Asbreuk en 
kinderen 

Haaksbergen, december 1981 




