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Zij is 13 mei 1899 te Losser geboren. 
Daar overleed zij 10 maart 1981, ge
sterkt door de zalving der zieken. Wij 
legden haar 14 maart 1981 naast haar 
man te ruste op het R.K. kerkhof te 
Overdinkel. 

Samen met haar man heeft zij vele Ja· 
ren haar zorg en toewijding gegeven 
aan haar gezin en bedrijf en leidde 
haar kinderen naar een goede toekomst. 
Te midden van haar zorg had zij steeds 
oog voor de mensen die in familie en 
kennissenkring hulp nodig hadden. 
Haar deur stond steeds open. 
Samen mochten zij tot in hoge ouder· 
dom elkanders geluk en het geluk van 
kinderen en kleinkinderen ervaren. 
Na de dood van haar man vond zij 
moeizaam haar levensritme terug, te
meer omdat zij in toenemende mate de 
lasten van de oude dag ging voelen. 
Ofschoon zij tot het laatste zichzelf 
wilde zijn, kwam toch de dag dat zelfs 

haar kinderen haar niet meer de zorg 
konden geven die voor haar nodig was. 
Gehecht aan huis, aan eigen hebben 
en houden en haar onafhankelijke in
stelling maakte het haar moeilijk ermee 
vrede te vinden dat anderen . hoe goed 
ook · haar in het ziekenhuis verpleeg
den. Haar wens om naar het aardse 
thuis terug te gaan, is niet in vervul
ling gegaan. De Heer heeft zich over 
haar ontfermd en haar geroepen naar 
Zijn Vaderhuis. 
Onze vader en moeder, opa en oma, 
ZIJn nu van ons heengegaan. In blijven
de dankbaarheid herinneren wij onze 
ouders en grootouders en bidden dat 
de goede God hen vrede en vreugde 
mag schenken. 

Dat zij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
betoond na het overlijden van onze lieve 
en zorgzame moeder en oma, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


