
n. 6.-. leck biina einddoo, 
Maar is nu stil gedoofd 

Ee!n /eue.n lang zorgzaam gau"tt~,;t 
Gegc<'CYI en geloofd 

Een hand die 2uY1aide als we gingen 
En nog t1ele mooie din:,,m 

Z,ïn l1cn·11nen"n9m aan ons mam 
Die roor altijd mn ons a/scheid nam 

Een fijne en ,lankbare herinnering aan 

Lidu'ina Johanna U itzetter-Drenth 
. D;en-

sedert 21 juni l 988 weduwe \'an Cornelis Uitzetler 

Zij werd gcbor<·n o p 1 2 januari 1922 te Vroomshoop. 
Ze leed al l,n~e tijd ,an de ziekte van Parkinson, die 
atecds meer van hoor krachten ver~dc. Op dondcrda,! 5 
april 2007 is ze rusti~ in;,:esbpcn in Het Mculcnhch Le 
T uhbergen. Op 10 april 2007 hebben we afscheid van 
haar ~enomen 1n de eucharistievierin~ in de parochiekerk 
van de St. Willibrord te Vroomshoop, waarna we haar heb
ben begeleid naar haar laa tste rustplaa ts op hel parochiële 
kerkhof. 

D ien ;;!roeide op in een armoedige tijJ. Óp zeer jonge 
leeftijd mocsl ze haar moeder al missen. Dil gemis heeft 
een grole stempel op haar verdere leven gedrukt. Hierdoor 
haJ ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel en diepe 
zor~zaamhcid voor haar ci~cn ~c;:in. Al vroeg ii:; 'lê g.ian 
werken in een lcxlicHnhriek in Almelo, om z.o Le kunnen 

houwen aan haar l,)eknmsl. Op 13 oktober 1948 trouwde 
'l:C mcl Corncli$ Gll'l:cllcr, en hieven wonen in haar ouder
lijk huis. In 1955 werd een ei~etl huis ~ebouwd aan de 
Schoolstraat, aan l,et haar w vertrouwde kanaal. Pa en ma 
kregen 6 kinderen en 7 kleinkinderen . Deze werden met 
liefde, respect en warmte opgcvoe<I. 
De gezellige sinterklaasavonden hebben gezorgd voor 
onuitwisbare herinneringen. Ze was een oprc<.:htc en 
bcs<.:hcldcn vrouw, Jic yjç l, :1clf nvoi l op de voor~rond 
pla~1!..t;le. Ze wati Je $pil van On$ t1ez in. 
Ze genoot als alk kinderen cn klein kinderen bij haar op 
b~zûck kw.1mcn. H.1:ar eenvoud en :aa.nwezl~hcid in ons 
gc;,in zt1llcn we mi"scn . 
l l• l overlijden van p• in 1988 heeft haar veel vcrdr,et 
;1cduan. 

Oe laAlsle 2,5 jAren van J,3ar leven waren zwaar. Door 
haar ziekte moest ze haar thuis, bij Ria en Theo, door wie 
ze jarenlang liefdevol was verzori;d, verlaten. Ze verhuisde 
naar Het Meulenbeh te Tubbergen. 
Moeilijk vond ze hel dal >c lang,.amerha nJ $Leeds minJ,;,r 
kon e n een beroep op anderen moesl doen . 
Ma en oma bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde en 
nu;t in vrede. 

\Xlij Janken u vû<>r uw bclan;1stcllin~ en medeleven na l,et 
ovcrlijdco v.1n Dien. 

Kinderen en klei nkinderen C:itzelter. 

Vroom,hoop, april 2007. 




