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Zij werd geboren op 31 oktober 1920 te 
Beckum en overleed plotseling op 4 april 1995. 
Na een gemeenschappelijke Eucharistieviering 
in de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum, hebben wij op 7 april afscheid van 
haar genomen in besloten kring , in het crema
torium te Usselo . 

Moeder en oma, was de middelste van vijf 
kinderen in het ouderlijk huis. Haar vader 
heeft ze jong verloren. 
In haar huwelijk heeft ze zich helemaal ge
geven aan haar man en kinderen. 
Ze was een heel eenvoudige niet veel eisende 
vrouw, die niet graag op de voorgrond stond, 
maar voor haar gezin was ze dag en nacht 
in touw. 
Toen haar kinderen allemaal vrij snel opeen
volgend trouwden , was het alsof ze dacht ik 
heb mijn taak volbracht, en vertoefde ze het 
liefst in en om het huis. 
iedereen kon altijd zo bij haar binnenlopen 
ze was er altijd, en zeer gastvrij. 

De ziekteperiode en het overlijden van vader 
kwam haar gezondheid niet ten goede. 
Na een gedwongen ziekenhuisopname is ze 
mentaal eigenlijk nooit meer de oude gewor
den, haar wereld werd als maar kleiner. 
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Haar grootste wens en streven was altijd de 
onderlinge band met de kinderen en klein
kinderen te behouden . 
Heel veel afleiding en vreugde heeft ze be
leefd aan haar kleinkinderen Sander en Nicole, 
die meerdere keren per dag even bij oma 
binnen liepen. Daar genoot ze intens van. 

Ma, oma wij trachten deze onderlinge band 
in stand te houden , en danken je voor alles 
wat je voor ons bent geweest. 

Wij danken ieder die na het plotseling over
lijden van onze lieve moeder en oma met ons 
heeft meegeleefd. 

Kinderen en kleinkinderen 


