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Zij werd geboren te Oldenzaal op 20 januari 1927. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is zij te 
Enschede overleden op 11 juli 1996. Biddend heb
ben wij afscheid van haar genomen op 15 juli in de 
basiliek van de H. Plechelmus te Oldenzaal en haar · 
daarna begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Na een arbeidzaam maar zeker niet gemakkelijk le
ven is in haar een lieve en toegewijde echtgenote, 
moeder en oma van ons heengegaan. Zij was altijd 
vol zorg en aandacht voor haar gezin maar ook daar 
buiten stond ze altijd klaar voor iedereen van de fa
milie, de buurt en de anderen om haar heen. 
Na een jaar getrouwd te zijn geweest werd er bij haar 
vader ingetrokken, die het alleen-zijn niet langer aan· 
kon en vroeg om bij hem in te komen wonen. Maar 
daarmee kreeg zij, naast haar vader, ook de zorg voor 
vier broers, die nog bij vader in huis waren. Zeven· 
tien jaar lang heeft zij geleefd met longklachten. De 
rek uit haar longen betekende voor haar altijd be· 
nauwdheid. 

Zij bezat op het gebied van naaien een grote vaar
digheid en maakte dan ook de kleding allemaal zelf. 
Zowel de eigen kleding, alsook voor de andere ge· 
zinsleden, de kleinkinderen, tot in de fami lie toe. Zij 
was altijd bezig. Was het niet met naaien, dan wel 
met het breien van truien. Want stil zitten met de han· 
den in de schoot, was er voor haar niet bij. 
Ook moest in huis alles altijd netjes zijn, want haar 
devies was: "Ik houd van schoon". Nergens mocht 
dan ook een stofje te vinden zijn. Haar grote hobby 
was het oplossen van kruiswoordpuzzels en daarbij 
gold: hoe groter en moeilijker, hoe mooier. 
Zij was een vrouw die echt een luisterend oor was 
voor iedereen. En alles wat er in de grote wereld ge
beurde interesseerde haar. Om daarvan op de hoogte 
te zijn, volgde zij alles op de radio, die de hele dag 
aanstond, de T.V. en las de krant van a tot z. 
Moge zij nu, bevrijd van alle benauwdheid, in vrede 
rusten bij God, haar Schepper, in wiens handen zij 
nu de vruchten van haar leven heeft mogen terug
leggen. 

Rust in vrede. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, moeder en oma, betuigen wij 
onze oprechte dank. 

De fami lie 




