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In Oldenzaal werd zij geboren 
op 13 september 1922. Zij was de oudste in 

een gezin van vijf kinderen. Op zondag 
28 mei 2000 is zij in het ziekenhuis te 

Enschede overleden. 
Wij hebben van haar op 3 juna 2000 afscheid 

genomen tijdens de Urtvaartdienst 
in de Verrijzeniskerk te Enschede, waarna we 

haar begeleid hebben naar het 
crematorium te Usselo. 

Na haar schoolopleiding is zij eerst 1n de con· 
fectre werkzaam geweest. Later vertrok ze naar 
Amsterdam, om in betrekking te gaan. 
Het op leeftijd komen van haar ouders deed 
haar besluiten terug te gaan naar Oldenzaal en 
de zorg van haar ouders op zrch te nemen. 
In 1968 trouwde zij met vader, die al twee kin
deren had. Zij zorgde er voor dat er rust en 
structuur in ons gezin kwam. Nadat de kinderen 
op hun plaats waren. kon zij samen met haar 
man genieten van dagtochten en wat het leven 
hen bood. Tien jaar lang heeft ZIJ de zorg voor 

vader op zich genomen. Op het laatst gingen ze 
naar een gelijkvloerse seniorenwoning. waarvan 
zij samen nog negen maanden hebben genoten. 
Na het overlijden van vader nam ze de draad 
van haar eigen leven en contacten snel weer op. 
Moeder hield van Oldenzaal, lekker eten. mooie 
kleren en keek graag naar de televisie. 
In maart van dit jaar werd zij getroffen door een 
kwaadaardige tumor in haar slokdarm. waar
door het nutt1gen van eten moeilijk werd. Eerst 
was er een moment van ongeloof, daarna kon 
zij z1ch hier toch snel 1n berusten, omdat de kin
deren op hun plaats waren en zij zelf een goed 
leven had gehad Ze hoopte wel dat haar een 
lijdensweg bespaard bleef. 
Op het laatst moest ze haar zelfstandigheid op· 
geven en namen anderen de zorg over. Met het 
medeleven van zovelen om haar heen is zij naar 
onze Heer gegaan. Daar kan zij voor altijd bij 
vader blijven, een onvoorstelbaar huis. 

We hopen dat ZIJ de rust heeft gevonden waar· 
na zij op het laatst zo verlangde. 

U allen d ie met moeder en ons hebben mee· 
geleefd danken wij hartelijk. 

Oe kinderen en 
kleinkinderen 


