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Zij werd geboren te Lonneker op 10 juni 1908. 
Na gesterkt te zijn door het H. Sacrament der 
Zieken Is zij op 19 oktober 1993 in het zieken
huis te Hengelo ov overleden. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
van 0. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
hebben we haar te rusten gelegd op de R. K 
begraafplaats te Hengelo ov. 

Lieve moeder, oma. over-grootmoeder 
85 jaar mocht je worden en nu moeten we 
afscheid nemen. Al zegt ons verstand dat 
j ouw tijd gekomen is en el weten we dat jij 
tevreden bent met het einde toch hebben we 
verdriet omdat we je moeten missen. We 
kunnen echter ook dankbaar en blij zijn om 
wat je voor ons bent geweest. 
Tot het laatst toe heb je gewoond in je eigen 
vertrouwde omgeving. Dat redde je door je 
sterke wil om te leven en je verzet tegen 
een verhuizing naar een bejaardentehuis. 
Wij hebben je tot het laatst toe mogen ver
zorgen en hebben dit met veel liefde gedaan. 
Alle kinderen en kleinkinderen konden met 
hun zorgen en vreugde bij jou terecht. Je 
was er altijd voor ons. 
Je praatte niemand naar de mond en bezat 
een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel; wars 
van alle onrecht. Je zeurde niet, deed niet mee 
aan oeverloze discussies. maar was een vrouw 
van de daad; recht door zee en met een 

gezonde dosis droge humor. 
De recente ziekenhuis-opname heeft je licha· 
melljk en geestelijk gebroken, el je krachten 
waren Ineens op. Het hoefde niet meer voor 
jou. 
Moeder bij het afscheid mochten we jou in 
onze handen houden en zo ben je rustig 
temidden van ons ingeslapen. 
Vanuit je eigen huls hebben we je wegge· 
dragen en bij vader te rusten gelegd. 
Jij zult semen met vader altijd in onze her
innering blijven. 

Moeder 
A;s s~raks het rouwrumoer 
rcndom jou Is verstomd 
de stoet voorbij is 
de schu ife 1 ende voeten 
voel ik dat er een diepe stille komt 
en in die stilte zal Ik je opnieuw ontmoeten. 
En telkens weer zal ik je tegenkomen 
we zeggen veel te gauw 
het is voorbij. 
God heeft alleen je lichaam weggenomen 
niet wat je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken 
we zullen samen door het sti lle landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt reken 
raak je mijn hart nog duidelijker aan 

Voor alle blijken van genegenheid en mede
leven, betoond tijdens het verblijf in het zie
kenhuis en na het overlijden ven onze moeder, 
oma en over-grootmoeder, zeggen wij u hier
bij oprecht dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


