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Zij werd geboren 14 april 1909 te Losser, 
trad op 8 september 1937 in het huwelijk, 
overleed op 6 september 1987, slechts 
twee dagen voor haar gouden huwelijks
feest, en werd begraven op 10 september 
1987 op het kerkhof van de Maria Ge
boorteparochie te Losser. 

Ma - zoals ze door iedereen binnen haar 
gezin werd genoEmd - heeft heel haar 
leven hard gewerkt. Ze zat nooit stil. Veel 
vrije tijd besteedde ze aan haar grootste 
hobby : handwerken. Niemand vroeg tever
geefs om een trui, sprei of tafellaken; de 
kleinkinderen verwende ze het liefst met 
een handgemaakt speelgoedbeest. 
Ma gaf veel maar vroeg weinig en was 
gemakkelijk blij te maken. Haar leven heeft 
haar bescheidenheid vergroot. 
In haar leven kreeg ze grote tegenslagen 
te verwerken; het dieptepunt was wel de 
dood van een zesjarig dochtertje in 1954. 
Haar graf heeft ze tot in 1g87 veelvuldig 
bezocht. 

De moeilijkheden in haar leven hebben haar 
echter nooit overwonnen. Een grote steun 
voor haar hierbij was haar liefde voor haar 
kinderen. Zij allen herinneren zich te allen 
tijde haar warme aandacht en intense zorg. 
zaamheid. 
De kracht om zich steeds weer volledig 
in te zetten ontleende ze ongetwijfeld ook 
aan haar diepe religiositeit. Het katholie
ke geloof interpreteerde ze terdege op 
haar eigen wijze ; ze was ruim van opvat
ting. Niemand vermocht haar Zijn wet voor 
te schrijven . en zelf schrei;! ze geen wet· 
ten aan anderen voor. Ze liet een ieder 
volkomen in zijn waarde · ook als ze moei· 
te had met zijn opvattingen. 
De laatste weken van haar leven waren 
groots. Ze vermoedde allang dat ze zou 
sterven. Maar ook nu weer liet ze zich niet 
uit het veld slaan. Als iemand haar bezocht, 
ging het gesprek niet over haarzell, maar 
over de ander. Haar gouden huwelijksfeest, 
dat ze zo graag had gevierd, heeft ze net 
niet gehaald. 
Ze stierf zoals ze had geleefd : dapper, 
voorbeeldig, waardig met een groot ver
trouwen in God. 


