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Zij werd geboren te Losser 4 februari 1930. 
Voorzien van het Sacrament der zieken 
overleed zij te Denekamp 4 ma;irt 1978. 
Haar gestorven lichaam hebben wij 8 maart 
d.a.v. te ruste gelegd in het parochieel 
kerkhof te Denekamp. 

,,Door de dood wordt het leven wel ver
anderd maar niet ongedaan gemaakt; want 
als ons aardse huis, ons lichaam, afgebro
ken wordt, heeft God een plaats bereid 
voor nen die Hem llefhebbe.n". 
Het zijn enkele gedachten uit de liturgie 
van de Kerk als zij haar kinderen begeleidt 
op de laatste aardse gang, wanneer wij 
aan deze zijde van het graf afscheid moe
ten nemen van een dierbare, gestorven 
mens. 
Op nog jonge leeftijd raakte zij in de do
delijke greep van een verraderlijke ziekte; 
kosten noch moeite werden gespaard om 
haar te behouden, maar ondanks alle we
tenschappelijke kennis en menselijke zor
gen mocht het niet gelukken. Zij mocht 

zich daarnaast verheugen over een bijzon
dere grote toewijding en liefdevolle ver
pleging, die zij thuis en in het verpleeghuis 
mocht ondervinden : De barmhartigheid van 
het Evangelie werd zó in de praktijk ge
bracht. 

Wij zijn bedroefd om het heengaan van 
Lenie, onze echtgenote, moeder en 
schoondochter, ons aller familielid . Vooral 
als een mens in de kracht van het leven 
sterft, is er nog zoveel wat hij of zij had 
kunnen en willen doen. Het boekwerk van 
haar aardse leven is nu geschreven, het 
laatste hoofdstuk is af. En ongetwijfeld 
heeft zij nu de hemelse woonplaats bereikt 
die God voor ons in eeuwigheid bereid 
heeft. Dit is - naast de herinnering aan al 
het mooie en fijne dat zij voor ons was -
een troostende gedachte : Weten dat zij nu 
gelukkig is bij God, waar geen ziekten en 
dood ons meer bedreigen, maar waar het 
leven eeuwig heel gelaten wordt. 

Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. 
Uit de grond van mijn hart wil ik jullie 
hartelijk bedanken voor alle liefde die ik 
van jullie mocht ervaren, tijdens mijn ge
zond-zijn en met name tijdens mijn ziekte. 
"Wat ge aan de geringsten der Mijnen 
hebt gedaan, dat hebt ge an Mij gedaan". 
Eens zullen wij weer samen zijn in het 
Vaderhuis van d!l hemel, voor altijd in 




