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Zij werd geboren re Denekamp 9 mei US9.l. 
Voorzien 'an dr gl'nade der Ziekenzalving over· 
lud ZIJ IC Denekamp 5 december J977 Haar 
ge>IOf\cn lidiaaw hebben wij 8 dec da v. re 
rustt> gekgd in 't parochie kerkhof Ie Dt•nt>bmp. 

.Mogen Gods engelen u begeleiden 1uar het 
Paradijs; mogen de mareelaren u opnemen a Is 
ge daar aankomt en u verder brengen naar de 
heilige scad van het hemdse Jeruzalem: en mo..ig1 
g~ daar de eeuwige rust genieten io de Vrede". 
Zo hebben WIJ biddend o\•erwogen io de litur
gie ,·an de Kerk tc>eo "IJ haar verge1eJden bij 
het 13at5te bewek aan de parochiPkerk: roen 
WIJ aan deze ZIJdC -.n ht'I graf af~cheid 'an 
haar hebben genomen nu ZIJ uit onze ~ardse 
gn1ch1skr111g is verd\\eoen. 
Haar hccngaaa was plotseling en on,·erw achrs. 
al moch1 '1) zich dan ook verheugen over 'n 
hoge leef11Jd. Maar de Heer van alle leven heeft 
ziJn dienares niet onvoorbereid aangetroffen. 
Tor in haar laatste levensdagen toe heeft zij de 
lamp van hAar geloof eo van haar trouw aan 
de Kerk brandend gehouden. Haar sterven was 
dan wtl het einde van haar aardse leven, maar 
tegelijk 6ók de doC'lrga niz en overgang naar '1 
hemels Vadcchui~ biJ God. In Hem heeft ziJ 
\'ast geloofd, mer Hem hield zij ernstig rekl'-

uing in dit leven, op Hem waren haar ver
wach1i11gen gerichr, llwi heeft zij in liefde 
gediend. Zij heefr dit gro1e ao1woord op dit 
alles reeds ontvangen en mai; zich verheugen 
in de eeuwige Vrede van het Licht en Geluk 
b11 God De on.1erfehJke woorden van Jerns 
ziJD onze zckt·rht"id . En WJt wij op •arde niet 
konden vinden zal on< in de hemel worden 
gegeven. 
M1Jne dierbaren en geliekten, ik ga jullie nu 
verlaten. M:iar ik "il p1ll1e allen heel hartelijk 
bedanken voor alle zorg en liefde die ik van 
1ullie mocht ervnren. In diepe dank denk ik 
\'Ooral aan jullie, 1111111 buurtgenoten, bij wie ik 
zoveel harreli]khe1d mocht ondervinden .• War 
ge aan de gerings1en der M1Jnen hebt gedaan 
dat hebt ge aan M11 gedaan·. 
Mogen de7e woorden van de Heer jullie nu 
reeds vergoedt>n allt"q war jullie voor mij ge
daan hebben; een• zullen we weer samen ZIJD. 
in her eeu" ig Le, en b11 God. van wie wij uil
giogen eo lor Wie '"I eens terugker.-n. Be
dankt voor alle liefde en zorg en: Tot W\'erziens 1 

Voor Uw dcclne111ing, oDdervondcn na hei 
overlijden van onu beminde scl1oonzus1er. tante 
en oud-tante betuigen w11 U onze hartelijke 
dank. 
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