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Zij werd op 28 september 1914 te Hupsel onder 
de gemeente Eibergen geboren. Zij overleed in 
de morgen van maandag 9 april 2001 in De 
Molenberg te Groenlo. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 12 april, Witte Donderdag, in de 
parochiekerk van de H. Calixtus te Groenlo. ln de 
verwachting van de verrijzenis ten leven hebben 
wij haardaarna te ruste gelegd op der. k. begraaf· 
plaats te Groenlo. 
Het leven van onze moeder en oma wordt geken
merkt door haar liefde en zorg voor ons, haar 
kinderen en kleinkinderen, en voor allen die op 
haar levensweg kwamen. Zorgen zat haar in het 
bloed, zorgen had zij om onze zusjesDaniëlleen 
Maria, zorgen had zij om onze vader diemeer dan 
20 jaar invalide was. Toch kon zij dit aan omdat 
haar leven gedragen werd door een groot geloof, 
waardoor zij altijd in waardigheld overeind bleef. 
Daarbijwaszij bijzonder gastvrij, iedereenwas bij 
ons altijd welkom en kon aanschuiven: er werd 
gedeeld van wat er was en dan was er altijd 
genoeg voor iedereen. Daarbij hadden haar klein-

kinderen een grote en warme plaats in haar hart. 
Naast haar zorg voor haargrote gezin, had zij ook 
nog tijd voor de kerk: vele jaren zong zij mee in het 
dameskoor van de Maria Moeder Godsparochie. 
De laatste jaren van haar leven had zij een goede 
plek in De Molenberg te Groenlo en wij zijn 
dankbaar voor de goede zorg die zij daar ontving 
In een korte brief liet zij ons een geestelijk testa
ment na: leef in vrede verder met elkaar, vergeet 
Daniëlle en Maria niet; zij vertrouwde er op ons 
allemaal terug te zien, al wist zij niet hoe; zij zou 
voor ons blijven bidden en zo dus met haar hart bij 
ons blijven. 
God onze Vader, bedroefd datwij haar nu moeten 
missen, willen wij toch vooral ook dankbaar zijn 
dat zij zo lang de onze mocht zijn. Wij danken U 
voor alle liefde en zorg die wij door haar mochten 
ontvangen. Wij danken U voor de wijsheid en de 
mildheid van hart, voor haar grote geloven waar
mee zij op U vertrouwde, voor de geestelijke 
erfenis die zij ons naliet. Geefhaar nu een warme 
plek in uw huis en bewaar haar leven voor altijd. 
Help ons om het beste van haar verder te dragen 
in onze wereld en om, omwille van haar, onze 
onderlinge band in vrede te bewaren. Amen. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens haar 
leven en na haar overlijden, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


