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Zij werd gebor~n te Oud Ootmarsum. 7 de
cember 1941 en is in de vrede van Christus 
overleden te Oldenzaal 12 maart 1974. Ze 
werd begraven op her r k. kt'rkhoF te Dene-

kamp. 15 maart 1974. 

Onvernacht kwam een einde aan dit jonge le
ven, dat oog zoveel beloofde voor de toekomst. 
Met een heerlijk en toegewijd optimismt'. gaf 
dezr jonge vrouw eu moeder zich aan haar 
werk en haar gezin. Ze dud het 70 graag en 
7e stond alt11d klaar voor 1Nler, die eC'n beroep 
op !>aar deC'd . Ze wist zich gesteund door de 
onbaarzuchtige liefde van haar man, met wie 
ze s• men een mooi gezin wilde opbouwC'n. 
Wat een grote steun is ze geweest "Oor haar fa
milie, vooral in de laatste prt'n voor haar moe
der ; altt)d opgewekr t'n blij. het was haar nooit 
reveel. Ze leefde als een gelovige en oprecht 
bezorgde vrouw in ons midden. 
Maar God. de Heer van leven en dood. beslis
te anders en we vragen ons af waarom dit 
moest gebeuren, dat ze te vroeg van ons heen
ging. Gods weg<'n z11n echter voor ons on
naspeurlijk C'n in gelovig vertrouwen leggen 
we haar In Gods hand. 

M11n lieve man. zwaar is het offer dat van )C 
wordt gevraagd. maar zoals we in deze jaren 
alJC's samen ht'bben 111ogen d<>t'n in liefde voor 
elkaar, zo zullen Wt' ook nu elkaar blijven b11-
staan. omdar onze liefde z11n oorsprong vond 
In God. die onze Vader is C'D ons niec zal v~r
Jaten. lu onze kleine M3rt1Jn. d ie onze bl11d
schap C'D ons geluk was, zullen wc sreeds met 
elkaar verbonden blijven. Moge hij een troost 
voor je ZIJD en een dankbare herinnering aan 
ons mooie huwehJk. Ons afscheid is zwaar, 
maar we durven hopen op het eeuwig leven 
bij God. 
Familieleden, vrienden en kennissen. mijn dank
baarheid kan blijven door de dood heen. Wilr 
blijven denken aan mij en vergeet mij niet in 
uw gebed en herinnering. 

~leer. geef baar de t'euw1ge rust. Moge God 
ons allen kracht en sterkte geven. 

Voor Uw deelneming. ondervonden na 't 

overlijden vau miJn beminde echtgenote 

en moeder. betuigen wij U onze 

barteli1ke dank. 
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