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Haar handen hebben voor ons 
gewerkt. 
Haar ogen hebben ons gevolgd. 
Haar hart heeft voor ons geklopt. 

Moeder werd geboren te Haaksbergen op 3 
mei 1918. 
Op vrijdag 13 maart 1998 is ze in het ver· 
pleeghuis 'St. Elisabeth' te Delden overleden. 
Afscheid hebben we van haar genomen tij· 
dens de uitvaartvieri ng op dinsdag 17 maart 
vanuit de H. Pancratius te Haaksbergen, 
waarna ze gecremeerd werd in het crema· 
tor ium 'Enschede' te Usselo. 

Moeder trouwde in 1941 en kreeg 6 kinderen. 
Hoewel het voor haar niet alti jd gemakkel ijk 
was om de eindjes aan elkaar te knopen, 
bleef ze zorgzaam voor haar gezin en cijferde 
zichzelf dikwijls weg. 
Moeder was een eenvoudige vrouw en wou 
niemand tot last zijn. Ondanks dat ze hulp· 
behoevend werd, wi lde ze zelf nog veel doen. 
Ze vond het dan ook erg Jammer dat ze van· 
wege haar gezondheid niet meer kon fietsen . 
Samen met haar man heeft ze menig kilo
meter gefietst en kon je ze samen aantreffen 

op een bankje. Vaak schi lde ze daar eon 
appel en genoten ze samen van de natuur. 
Nadat vader en moeder samen net verhuisd 
waren naar het zorgcentrum de 'Jan Lucas· 
kamp' te Delden moest moeder na 55 jaar 
huwelijksleven afscheid nemen van vader. 
Ondanks dit verl ies heeft ze toch nog ander
half jaar tevreden gewoond in Delden. 
Moeder had graag bezoek van haar kinderen 
en haar 10 kleinki nderen. 
Moeder was een gelovige vrouw en ging zo
lang het nog kon naar de wekel ijkse viering. 
Daar waar ze bang voor was, overkwam haar. 
Ze v iel en ze wist voor zichzelf dat het niet 
meer goed zou komen. Ze vocht er voor om 
terug te keren naar de 'Jan Lucaskamp'. Dat 
was haar thuis geworden. Toch heeft ze hier 
niet lang meer mogen wonen, want i n januari 
werd haar gezondheidstoestand kr itiek. De 
dubbele longontsteking vergde veel kracht 
van haar. Ze vocht echter nog terug en 
knapte weer redel ijk op. Woensdag 11 maart 
werd ze opnieuw ziek en deze keer was 
fataal. 

We hopen dat moeder verenigd wordt met 
vader. 
Moeder, oma, tot wederziens. 

Wij zijn heel dankbaar dat tijdens haar laatste 
levensperiode moeder zo fijn en aandachtig 
verzorgd werd door het verplegend personeel 
van Zorgcentrum de 'Jan Lucaskamp' en het 
verpleeghuis 'St. Elisbeth' te Delden. 

Voor uw meeleven tijdens ons afscheid van 
onze moeder en oma, w illen wij u hartelijk 
danken. 

Kinderen en kle inkinderen Fami l ie Wantia 




