
'Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?• 
(Spreuken 31 : 10) 
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Geboren te Enschede op 23 augustus 
1899 is ze aldaar gesterkt door het H. 
Sacrament van de Zleken op 23 april 1995 
overleden. Na de Uitvaartdienst In de kapel 
van het Dr. Ariënstehuis, hebben we haar 
lichaam te rusten gelegd op het R.K. kerk
hof. 
Zlj was een moeder en oma die altijd vol 
zorg was voor haar gezin en belangstel
lend voor haar medemens. Deze zorg voor 
anderen was zo belangrijk voor haar dat ze 
zichzelf hierbij volledig wegcijferde. 
Bovenal was ze echter een godsdienstige 
vrouw, die in al haar moeilijkheden troost 
zocht in het gebed. Moeilijkheden, die ook 
zij zeer zeker gekend heeft. De vroegtijdi· 
ge dood van haar man, zoon en schoon
zoons is voor haar ongetwijfeld een groot 
gemis geweest. Terwijl ook het opvoeden 
van acht kinderen in de oorlogsjaren geen 
eenvoudige opgave was. 

Als oudste dochter uit een groot gezin 
heeft ze steeds hard moeten werken. Toch 
heeft ze dit altijd met veel geduld gedaan 
en kon ze hierdoor later terugzien op een 
hechte familieband met haar broers en 
zussen. Voor haar kleinkinderen en achter
kleinkinderen had ze veel aandacht en ze 
was voor hen een lieve oma. 
Zij wist zich echter altijd te schikken in haar 
lot. Zeer zeker de laatste jaren toen ze 
merkte dat haar krachten afnamen en ze 
telkens een stapje terug moest doen. Juist 
in die tijd heeft ze van haar kinderen veel 
dankbaarheid terug mogen ontvangen. 
Terwijl ook haar blijmoedige maar stand
vastige karakter haar steun gaf in tegen
slagen. 
Godsdienstig als ze was, bleef ze ook haar 
kracht zoeken in het meevieren van de H. 
M,s en in het ontvangen van de communie. 
Daarom mogen wij vertrouwen nu zij ge
storven is In de week dat wij de verrijzenis 
van Jezus Christus vieren, ook voor haar 
het licht zal opgaan van de eeuwige paas
vreugde. 

Uit dank voor uw zorg en meeleven en ter 
gedachtenis aan onze lieve moeder. 

de kinderen 




