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Z ij werd op 22 oktober 1925 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is zij op 25 oktober 
1987 in het ziekenhuis "De Stadsmaten" te 
Enschede overleden. Met de viering van de 
Eucharistie namen we afscheid van haar op 
donderdag 29 oktober d .a.v. , waarna zij 
werd gecremeerd in het cremator ium 
.,Twente" te Usselo. 

In de stilte van de vroege zondagmorgen is 
ze van ons heengegaan . Op de middag 
daarvoor had ze de ziekenzalving ontvangen 
in overgave en wachtend op de komst van 
de Heer die haar zou bevri jden uit verder 
l ijden en beproev ing. Enerzijds vervult ons 
dit als haar kinderen en dierbaren met dank
baarhe id, ook voor al datgene wat zij als 
moeder voor ons heeft betekend, maar an 
derszijds is er juist nu ook een gevoel van 
leeg_te en gemis om het betrekkelijk vroege 
afscheid van haar, gezien haar leeftijd, en 
ook de betrekke lij k korte tijd na het heen
gaan van vader. 
Sinds zijn dood had het leven voor haar ge
voe l eigenli jk geen zin en doel meer. Haar 
levenstaak zag ze als volbracht nu ze al leen 
stond . A ls een twee-eenheid hadden ze steeds 
al les samen gedaan en leefden ze vol be
langstelling en zorg mee met het lief en leed 
van hun kinderen en anderen. En juist d it 
a lleen zijn te verwerken en een plaats te 
geven in haar leven dat viel haar zwaar en 
daar had ze grote moeite mee. 

Ze was een eenvoudige en bescheiden v rouw 
die met toewijd ing , zorgzaamheid en liefde 
zich ingezet heeft voor het geluk en het wel
zijn van haar man en haar gez in van vier 
kinderen. Ze was en wi lde een gastvri je 
vrouw zijn, steeds bereid en klaar om be
zoek te ontvangen . Van aard was ze heel 
precies en secuur en wilde steeds al les tot 
in de puntjes verzorgd en geregeld hebben. 
Met kinderen en kleinkinderen ging ze graag 
mee wandelen in 't bos of een eind fietsen. 
Ze was ontvankelijk en gevoel ig voor een 
beetje waardering en dankbaarheid . 
Het laatste jaar werd ze ziek waardoor ze 
steeds meer afstand moest doen van het 
leven. Toch had ze de moed en de kracht 
om erbij te zijn zolang ze maar enigszins 
kon . Toen ze wist dat haar levenseinde 
naderde was het haar goed en was het haar 
wens niet totaal afhankelijk te worden van de 
hulp en verzorging van anderen . 
Goede en fijne heri nneringen blijven ons 
over aan een mens met een warm hart en 
een diep ge loof. Moge deze gedachte aan 
haar een kracht en een troost zijn om _verder 
te gaan op de weg van het leven . En moge 
zij nu thuis zijn bij de Heer van het leven 
om daar voor alt ijd volmaakt gelukkig te zijn. 

Voor uw belangste lling en medeleven bij het 
afscheid van onze goede en zorgzame moeder 
en oma zeggen wij u onze oprechte en 
hartelijke dank. 
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