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Ze werd geboren in de gemeente Losser 
op 22 mei 1907. Vrij plotseling overleed ze 
in het ziekenhuis te Enschede op 6 de
cember 1986, voorzien van het H. Oliesel. 
Velen waren present in de Eucharistie
viering ten Uitvaart in haar parochiekerk, 
toegewijd aan Maria, te Oldenzaal ; waarna 
haar lichaam werd bijgezet in het graf van 
haar man op de begraafplaats te Oldenzaal 
op 10 december d.o.v. 

Hanneke is geboren en getogen in Berg
huizen, waar ze zich altijd bijzonder heeft 
thuisgevoeld. Daar was ze bij iedereen 
bekend, vooral door de manier waarop 
ze met de mensen in de winkel omging 
en velen uitnodigde tot de koffie in haar 
gezellige keuken. 
De goedheid straalde van haar gezicht en 
van haar handen; in de lijn van de echte 
St. Nicolaas - is het toevallig, dat ze stierf 
op zijn verjaardag, 6 december? - heeft ze 
veel weggegeven en talloze medemensen 

geholpen, vaak in stilte ; ze kon goed 
luisteren, maar had tevens door haar opge
wektheid 'n goed, opbeurend woord voor de 
ander. Dit alles heeft ze voorgeleefd aan 
haar zes kinderen, die haar en vader 
bl ijvend dankbaar zullen zijn; vooral voor 
haar 2 jongens had ze nog graag willen 
zorgen en veel willen betekenen voor haar 
kleinkinderen, als een lieve oma. 
Alles kwam voort uit een diep geloof en 
een sterke verbondenheid met de kerk van 
Jezus Christus, met de eigen parochie. 
De persoon van Maria boeide haar ge
weldig ; daarom vertoefde ze graag in 
Lourdes en Banneux, en wel meer dan 
50 keer in Kevelaer. Na een kort ziekbed 
ging ze van ons heen, in de verwachting 
van Gods belofte: 

" Zie, Ik maak alles nieuw. 
Wie dorst heeft zal ik gratis te drinken 
geven uit de bron van het water des 
levens". (Openb. 21) 

Voor de vele blijken van deelneming, 
ondervonden na het zo plotseling over
lijden van onze zorgzame moeder, schoon
moeder en oma, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Oldenzaal, december 1986 


