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Geboren te Bramsche (Old.) op 28 oktober 1904. 
Sinds 1 december 1961 weduwe van 

BERNARDUS HENDRIKUS PLETTENBURG 

Op 20 oktober 1993 is zij in de vrede van Christus 
overleden in 't Kleyne Vaen te Enschede. Met 
een plechtige Eucharistieviering in de kapel van 
het Dr. Ariënstehuis hebben wij op 25 oktober 
afscheid van haar genomen. 

Het leven van onze moeder en oma is niet altijd 
gemakkelijk geweest. 
Tijdens de oorlogsjaren, toen vader in krijgsge
vangenschap was weggevoerd, heeft ze naast 
haar zorgen voor haar 3 kinderen, lange tijd in 
onzekerheid verkeerd of hij nog leefde. 
Toen hij later, na een langdurige ziekte, vroegtij
dig kwam te overlijden heeft dit diep in haar le
ven ingegrepen. 
En toen zij ook haar enigste dochter nog moest 
missen, is ze dit eingenlijk nooit meer te boven 
gekomen en zagen we ook haar geestelijke 
krachten minder worden. 

Voor ons is ze altijd een voortreffelijke moeder ge· 
weest, die helemaal leefde voor haar gezin. 
Een fijne oma ook, die zich gevoelsmatig heel 
sterk betrokken voelde bij haar klein- en achter
kleinkinderen. 
Haar leven werd gekenmerkt door een diepe 
eenvoud en, wat haar zelf betrof, een grote so
berheid. 
En niet te vergeten: door haar geloof! 
Zeer trouw aan de kerk, die haar lief was, zocht 
zij aldoor haar steun bij Christus in de Eucharistie 
en bij Maria. 
Biddend was de rozenkrans haar trouwe metge
zel, altijd proberend het leven te aanvaarden 
zonder te klagen. 
Het viel ons moeilijk, dat zij in haar laatste le
vensjaar voor ons geestelijk al bijna niet meer be
reikbaar was. 
Maar om wat zij geweest is voor ons én door 
haar geloof vertrouwen wij, dat haar ogen nu 
zullen open gaan om de heerlijkheid te aan
schouwen, die God bereid heeft voor allen, die 
Hem liefhebben. Voor altijdl 
Lieve moeder en oma: leef gelukkig in Gods 
vreugde! 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter ge
dachtenis aan haar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


