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Na de H. Eucharistieviering in de O.L. Vrouw van 
de Allerh. Rozenkranskerk te Glanerbrug hebben 

we haar lichaam te ruste gelegd op de 
R.K. begraafplaats aldaar. 

Met veel verdriet, maar ook met intens dankbare 
gevoelens hebben we afscheid genomen van 
onze lieve mama en oma. 
Op de jonge leeftijd van 14 jaar moest zij haar 
vader al missen en kreeg zij thu is al veel verant
woording te dragen. 
Haar dromen moest zij opgeven en haar ideaal 
om vroedvrouw te worden vergeten. 
Zoals zo velen moest zij al jong in de textiel gaan 
werken om het gezin draaiende te houden. 

Tijdens de mobilisatie trouwde zij en kon toen 
met haar man aan een eigen toekomst gaan 
bouwen. 
Het opbouwen van eigen zaak en een gezin 
stichten is hen goed gelukt, wat was zij trots en 
terecht. 
Ondanks hard werken stond zij voor ieder klaar, 
voor haar gezin maar ook voor de jongens in de 
zaak en de klanten. 
De kontakten in de familie, vrienden en beken
den hield zij goed bij en daar genoot zij van. 
Voor haar kleinkinderen was zij een lieve oma en 
ze genoot van hen. 
Graag was ze bij de trouwerij van Jeroen en Ma
rieke geweest, maar helaas dat ging niet meer. 
Het ouder worden en daarmee het afscheid ne
men van dierbaren, dat deed haar pijn en daar 
had zij moeite mee. 
Toch ging zij telkens positief verder met haar 
leven. 
Moeder was een sterke vrouw die wij erg zullen 
missen, wij zijn gelukkig dat zij onze mama en 
oma is geweest. 

Wij weten dat ze nu bij God gelukkig is. 

Voor uw belangstelling bij de ziekte en het over
lijden van onze mama en oma zeggen wij u har
telijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


