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Ze werd geboren 1n Denekamp 4 maart 1909. In 
het verpleeghuis "Oldenhove" te Losser over
leed ze 5 december 1994. Na de Uitvaartmis in 
de Plechelmuskerk te De Lutte hebben we haar 
ter ruste gelegd op het r .k. kerkhof aldaar op 
9 december. 

Gij die vrede zijt 
schenk uw vrede 
aan deze dierbare mens 
die 1s weggegaan uit ons midden 
naar U toe. 

Op het feest van Sint Nicolaas, de patroonheili· 
ge van haar geboorteparochie is zij gestorven. 
Treffend: Sint Nicolaas had steeds een warm 
plekje ,n haar hart. Samen met vader, kinderen 
en kleinkinderen werd dit feest dan ook jaarlijks 
gevierd. Met vele fijne herinneringen denken wij 
hieraan terug. 

Dankbaar zijn we, dat we haar zolang in ons 
midden mochten hebben. Ruim 50 jaar heeft ze 
samen met vader eenvoudig en gelukkig ge· 
leefd. 
Ze genoot intens door het wonen en werken in 
Gods vrije natuur. 
Ondanks de lange en vaak vermoeiende dagen 
voor de zorg om haar gezin, stond steeds de 
deur voor iedereen open. Wie er ook maar bin· 
nenkwam, zij was een ware gastvrouw en had 
alle mogelijke tijd voor een gezellig onderonsje. 
Haar laatste jaren is zij in "Oldenhove" met veel 
zorg en liefde verpleegd. 
Voor haar en voor ons een moeilijk gegeven . 
Maar ook in deze niet gemakkelijke periode van 
haar leven, waren er steeds waardevolle en ge
zellige momenten. 
leder van ons kijkt hier op zijn eigen manier te· 
vreden op terug . 
Zo is ze rustig van ons heengegaan. 
We mogen haar toevertrouwen aan een nieuw 
leven bij God. 

Wij zijn U dankbaar dat U samen met ons af· 
scheid hebt willen nemen van onze lieve 
moeder en oma. 

Kinderen 
klein· en achterkleinkinderen 

De Lutte, december 1994. 




