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Zij werd geboren op 20 augustus 1909 te 
Batavia en overleed op 25 oktober 1984 te 
Oldenzaal. Op 30 oktober hielden wij de 
uitvaart voor haar in de Emmauskerk, 
waarna crematie volgde te Usselo 

Zij was een hartelijke lieve vrouw, altijd 
vol zorg voor haar man en haar 8 kinderen. 
In haar hele optreden was ze zeer be
scheiden, en ze wilde vooral niemand tot 
tast zijn. Een bijzondere tijd zijA de oor
logsjaren geweest die ze gescheiden van 
haar man, doorbracht op Java, terwijl ze 
de zorg had voor zes kleine kinderen. 
Ze bleef haar man al die tijd trouw 
schrijven, zonder dat ze enig teken terug 
kon ontvangen. Heel Ingrijpend was ook 
het verlies van Ouirientje op ruim 1-Jarlge 
leeftijd. Tegelijk vertrouwde ze erop dat 
dit kind een bijzondere voorspraak voor 
haar zou zijn bij God. 
In Nederland aangekomen, moest ze wen
nen aan een heel ander gezinsleven. Maar 
ze bleef zichzelf en vond ook hier haar 
plaats. Ze bewaarde talloze kontakten, 
en zo Is zij voor velen een vertrouwde 
geliefde persoon geworden. 

Ze bleef heel intens meeleven met het wel 
en wee van haar kinderen en kleinkinder
en, al woonden ze nog zo ver weg. Ze 
zocht hen graag op, als het maar enig
zins kon. Nu is zij na een korte ziekte 
onverwacht gestorven. Verdrietig en dank
baar moeten wij afscheid van haar nemen 
We vertrouwen haar toe aan haar en onze 
God, en bidden: 
" Goede God, het leven van deze ge
storven mens was een geschenk aan ons. 
U hebt het van ons terug ontvangen, 
rijker en gaver, door trouwe vervulling 
van haar aardse taak. Neem haar op in het 
licht, van Uw eeuwigheid, waar duizend 
jaren zijn als één dag. En laat ons. voor 
wie de dag soms lang valt, eenmaal ver
enigd worden met haar, die we zo graag 
nog langer in ons midden hadden gehad." 

Dat vragen wij door Christus onze Heer. 
Amen. 

Voor Uw blijk van medeleven na het zo 
plotseling overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder, schoonmoeder en oma, 
zeggen wij U hartelijk dank. 
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