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en heel lieve oma 
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Zij werd geboren 14 maart 1926 te Los· 
ser en overleed te Enschede 14 septem· 
ber 1987. Na een Eucharistieviering op 
17 september 1987 in de Maria Ge
boortekerk te Losser, legden we haar 
ter ruste op het r.k. kerkhof aldaar. 

Een slopende ziekte heeft voor ons veel te 
vroeg mijn vrouw, onze moeder en oma 
van ons weggenomen. Een ziekte die zij 
bijzonder moedig gedragen heeft. De wijze 
waarop zij thuis en in het ziekenhuis on
~anks haar ziekte, toch met haar hart ge
richt bl~ef op anderen, op haar gezin, op 
haar vrienden en kennissen, op het ver
plegend personeel, laat zien hoe haar 
levensinstelling geweest Is. Zij was sterk 
sociaal voelend, legde gemakkelijk kontakt 
met iedereen, haar karakter trok mensen 
naar zich toe ; haar grootste hobby was 
"mensen om haar heen hebben". Maar 

bij dit alles ging haar gezin voorop. Een 
,echte" moeder, die dag en nacht klaar 
stond. Niets was haar teveel ; altijd met 
haar hoofd en handen bezig thuis. Zelf 
vroeg zij niet zoveel aandacht, ze wilde 
niet opvallen; maar haar eerlijk en op
recht denken en doen maakte haar be
mind; men wist wat men aan haar had, 
haar ja was ja en haar nee was nee ; 
maar ze zei vaker "ja" dan nee. Ook de 
laatste tijd van haar ziek zijn. behield zij 
haar sterke karakter; zij klaagde niet, 
maar beurde juist allen op, die bij haar 
kwamen. Ze was erg dankbaar voor de 
goede verzorging in het ziekenhuis. Ze 
heeft getuigd van haar geloof, dat haar 
leven doorgaat bij God. Moeder heeft Zijn 
kracht naar kruis ervaren. Moge dit geloof 
van moeder voor vader, de kinderen en 
kleinkinderen een bron van kracht zijn voor 
het kruis dat z:j moeten dragen. Moge het 
geloof, dat moeder nu, bevrijd van ziekte 
en benauwdheid, voortleeft bij God, voor 
hen een troost kunnen zijn in uren van 
gemis. 

Wij danken u hartelijk voor uw belang
stelling en medeleven. 

J. 8. Lentfert 
kinderen en kleinkinderen. 


