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ZiJ werd op 13 februari 1915 te Groenlo geboren LIJ 
O\erleed m de middag van maandag 13 augustus :!00 l 
m De Molenberg te Groenlo De nering t<!n u1t\aan 
\Ond plaats op 17 augustus in <le parochiekerk van de 
H Calixtus. In de verwachting van de verrijzenis ten 
leven hebben wij haar daarna te ruste gelegd op do.: r. k. 
begraafplaatS te Groenlo. 
l leel langzaam raakten haar krachten op en zo kwam. 
nis een kaars die doofde, haar overlijden. Haar leven 
was goed geweest. Lij mocht het tol op hoge leeftijd vol
t<x11en In dankbaarheid gedenken wij dat ZÎJ de onze 
mocht zijn 
ZIJ werd geboren op erve ·Groot Anllnk' aan de 
Vredense" cg onder Groenlo. Als kind nog moest ZIJ haar 
vader missen, zodat zij al op jonge leeftijd thuis mee 
moest helpen op de boerderij. mede ook om de studie 
\an haar beide priester-broers mogelijk tc maken 
Getrouwd aan het begin van de oorlog 1940 - 1945, 
moest zij het leven delen mei haar nog thuis wonende 
schoonfamilie en de evacués, die daar onderdak gekre
gen hadden. Het was voor haar niet gemakkelijk met zo 
\clen. te meer ook omdatziJ gewend waszelfhet stuur 
m handen te nemen en leiding te ge\en. Zij \\35 een
\ oudig en sober met een nuchtere kijk op het Ie\ en maar. 
klein van postuur, ook een vrouw <l1c \\ ist wat zij wilde. 

/1J kon geniet<'n \Un het leq:n en c:r \Xlk ;mal..eli1k c:n 
hartd1Jk om lachen. En ab ~rin \\Crktc ZIJ mee .;p he: 
bcdnJf Z1.1 sumulccrdc haar kinderen om zich te ont
\\1kkelen Zelfhad zij daan·oor 1n haar jeugd geen kun
sen gekregen, hoewel zij dat graag gewild had Haar 
klem- en achterkleinkinderen namen een grote plaats in 
m haar leven en betekenden \CC) voor haar /1J stond 
met een gezond \ c:n;tand in het leHm en \ia de media 
volgde zij het gebeuren in on1.e \\ereld met aandacht. 
Ook genoot zij van reizen naar lto lie en Lourdes. 
Tegenslagen en 1orgen bleven haar niet bespaard Vooral 
het overlijden \an haar oudste dochter Maria op de leef
llJd \an 33 Jaar en negen Jaar later haar man. \\aren 
grote klappen. Muur ook wist 71J allt:s een plaats lege
\ en, mede gedragen door haar grote geloot: dat haar Lot 
steun en kracht was zonder er mee te dwepen of er on
der gebuk1 te gaan De laatste jaren \an haar Je, en , t!r
blee f zij in het \erLorgingshu1s De ~1olcnbcrg te 
Groenlo. Het \erlatcn van het vertrouwde huis aan de 
Klaverdijk in Z"olle zal haar ?.waar gevallen zijn Maar 
11J accepteerde zonder klagen LOals zij haar hele leven 
gedaan had. Wij \enrouwcn haar nu toe aan Gods hefde 
en zorg m het .tekere \\eten dat haar Ie\ en goed is ge
\\Ce~t Wij danken onze God dat ZIJ zo lang de onze 
mocht zijn. Moge zij met vader en allen die haar voor
gingen. delen m het leven van de Le\·ende. Moge zij 
rusten in nede en leven in on1e hanen. 

1 Oor uw be/a11gs1el/mg en mee/el'en 1ydens haar lel'e11 
en na haar overlyde11. =eggen wy 11 harrelyk da11k. 

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


