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Zij werd geboren te Oldenzaal op 22 ok
tober 1912 en overleed in de vroege 
morgen van 23 mei 1981 , omringd door 
degenen die haar dierbaar waren , in het 
ziekenhuis te Enschede, na voorzien te 
zijn van de Sacramenten der Zieken. Dins
dag 26 mei hebben wij afscheid van haar 
genomen tijdens een Eucharistieviering in 
de parochiekerk van O.L. Vrouw Ten
hemelopneming te Oldenzaal, waarna we 
haar begeleid hebben naar de crematie 
te Usselo. 

't Valt niet mee haar nu te moeten missen. 
Ma, zoals wij allen haar noemden , was 
het lieve en zorgzame middelpunt in ons 
leven. Voor velen buiten de direkte kring 
van het gezin was zij als een moeder. 
Na het vroege verlies van haar eigen 
moeder nam zij de verzorging op zich van 
haar vader, broers en zusters. Ook later 
in haar huwelijk aarzelde zij niet haar 
vader en andere kinderen een echt thuis 
te bieden , wanneer de omstandigheden 
dat noodzakelijk maakten . Zij zeurde niet, 
zij deed . 
Bijna 15 jaar geleden moest zij een 
ernstige operatie ondergaan . Mede door 
haar sterke wil kwam zij er weer bovenop. 
Sinds die tijd vormde haar gezondheid 
echter een bron van zorg. Ons zal steeds 

bij blijven , hoe vol optimisme zij steeds 
was. Zonder te klagen verdroeg zij de pijn 
en de ongemakken , die zij soms meer 
s'.l::is minder door haar ziekte ondervond. 
Het viel op , dat zij zich altijd meer be
kommerde om de problemen van anderen , 
dan om haar eigen problemen. Steeds 
stond ze klaar om anderen te helpen met 
eon grote persoonlijke betrokkenheid. 
Wij zullen haar niet kunnen en willen ver
geten. Daarvoor is zij altijd te nadrukkelijk 
aanwezig geweest , vol liefde en inzet, maar 
ook richtinggevend. Vooral voor haar man 
zal het verlies zwaar zijn. Zij vormden 
samen een gelukkige eenheid, elkaar aan
vullend en stimulerend. De kinderen zullen 
haar zorg missen , die nauwelijks minder 
werd naarmate ze ouder werden . 
Haar kleinzoon waarop zij zo trots was , 
heeft zijn lieve oma verloren. Ondanks het 
grote verdriet van dit moment zijn wij blij 
haar in ons midden te hebben gehad . 
Haar voorbeeld zal ons blijven inspireren. 
Daarvoor zijn wij haar dankbaar. Moge zij 
nu rust vinden bij Hem , in wie zij altijd 
zo veel vertrouwen heeft gehad. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en bij het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze lieve moeder, schoon
moeder, tante en oma, zeg ik U mede 
namens de kinderen oprechte dank. 

H. G. Lentjes 
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