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Ze werd geboren te Enter, gem. Wier
den op 5 juni 1912. Na een moedig 
gedragen lijden overleed ze, gesterkt 
door het sacrament der zieken, op 4 
december 1984 in het St. Clisabcth Zie
kenhuis te Almelo. Wij legden haar 
lichaam ter ruste op het r.k. kerkhof te 
Rijssen op het feest van Maria Onbe
vlekt Ontvangen op 8 december d.o.v. 

Ze was een hartelijke, gastvrije vrouw 
met een warme belangstelling voor 
mensen. Ze had een grote zorg en lief
de voor haar gezin: voor haar man, 
kinderen en kleinkinderen. ~tet hen allen 
voelde ze zich zó intens verbonden en 
met hen was ze zo gelukkig. Zij was 
als moeder en oma de spil van heel de 
familie. En met haar verdere familie
leden had ze ook een zeer goede band. 
Ze was een oprecht vrome vrouw met 
een groot geloof in Gods leiding en met 
een groot Godsvertrouwen. Het bidden, 
de Kerk en de Eucharistie waren voor 

haar geen lege woorden, maar beteken
den zoveel in haar leven. Ze had een 
grote verering voor ~1aria, haar grote 
toevlucht en voorspreekster! In haar ge
loof vond ze de kracht in de moeilijke 
momenten van haar ziekte, maar ook 10 

haar grote leven~moed. Altijd weer her
vond ze de geestelijke veerkracht om 
verder te gaan. 
Ze heeft een heel lange lijdensweg moe
ten gaan. Heel veel dagen heeft ze in 
het ziekenhuis doorgebracht. Ze was er 
dankbaar voor alle goede zorg en voor 
elk blijk van meeleven. Bij het ontvan
gen van het sacrament der zieken en 
talloze keren daarna hebben we gebeden 
om kracht om alles uit Gods Hand te 
aanvaarden. Ze bleef hopen op beter en 
ze bleef vechten tegen het onvermijde
lijke. 
De dood betekende voor haar een be
vrijding uit vele pijnen en benauwd
heden. Ze heeft genoeg geleden. Ze kan 
terecht Jezus nazeggen: "Het is vol
bracht". 
U allen, dierbare familieleden, hebt de 
strijd met haar meegestreden en de 
pijnen tot het bittere einde met haar 
meegeleden. U vindt hopelijk nu ook de 
kracht en de troost in het geloof, dat 


