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Zij werd geboren te Losser op 17 februari 
1930. Door het Sakrament van de Doop werd 
ze opi;ienomen in <ie gemeenschap van Chris
tus. Zij ontving het Sakrament van de Zieken 
en stierf te Enschede op 22 maart 1991. 

De l ieve moeder en oma is niet meer te
midden van ons. We geloven oprecht, dat de 
Heer van het leven haar nu voorgoed opge
nomen heeft in zijn woning, waar ru imte is 
voor velen. 

Zij was een sterke vrouw, vooral door haar 
eerlijke belangstelling en nabijheid. Ruim 32 
jaar mocht zij haar leven delen met haar 
man. Samen gaven ze het meest kostbare. 
wat een mens geven kan, aan hun 4 kinderen: 
het leven zelf. Met haar opgewektheid en op
timisme was ze het middelpunt van het gezin. 
Alles wat er in haar was aan warmte, trouw 
en liefde wist ze als vrouw en moeder te 
geven. Je voelde je veilig en Qeborgen bij 
haar. Stil zitten kon ze niet. Altijd stond ze 
klaar voor ieder. die een beroep op haar 
deed. Als ze niet op pad was naar een ander 
toe, maakte ze kleding of was ze bezig in 
de tuin . Ze kon genieten van de natuur en 
voelde zich thuis in Gods schepping. Graag 
ging ze op stap met haar kinderen en klein
kinderen. Ze was tevreden met wie ze was 
en met wat ze had. 

Wat ze ons vooral meegaf. was haar eerlijk 
en diep geloof. Ze beleefde dat op haar 

eigen manier. Regelmatig Qlng ze mee naar 
Kevelaer en Overdinkel. I• ' le rust en stilte 
stak ze vaak een kaarsje bij Maria. Want 
de Moeder van de Heer en-Gerardus hadden 
een bijzondere plaats in haar hart. De een
voud en bescheidenheid van deze twee sprak 
haar aan. Ze beleefde haar geloof in het 
leven van iedere dag. Het was voor haar iets 
vanzelfsprekends. Toen zij het Sakrament van 
de Zieken ontving baden we samen de ge
loofsbelijdenis: "Ik geloof in het eeuwige 
leven". Zij knikte instemmenci. Zij geloofde 
oprecht in een God van blijvend leven. Daar
om hebben we op 27 maart afscheid van 
haar genomen in de overtuiging, dat ze nu 
rust en vrede heeft gevonden. 
Haar lichaam hebben we te ruste gelegd op 
het r. k. kerkhof "Het Waarveld" te Haaks
bergen. 

Dat zij mag leven in de vrede van de ver
rezen Heer. 

Dank u wel, dal u aan ons gedacht hebt bij 
het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, 
onze zorgzame moeder en lieve oma. 

Fam. Volker 


