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Ze werd geboren te Enschede op 19 fe
bruari 1907. Ze overleed, gesterkt door 
de sacramenten der zieken, op 81 jarige 
leeftijd in het Stadsmatenziekenhuis op 
27 mei 1988. We deden haar uitgeleide 
na de Eucharistie in de St. Jacobuskerk 
op 31 mei d.a.v. Daarna volgde de cre
matieplechtigheid te Usselo. 
Moeder is altijd heel zorgzaam geweest. 
Dat was ook wel nodig toen ze, samen 
met vader, ons gezin van vier kinderen 
door de oorlog heenloodste. Ook later, 
toen we aan de Kuipersdijk woonden, 
was ze een echte moeder voor ons. Be
grijpelijk dat ze, ook na het overlijden 
van vader, zo hechtte aan de goede 
familieband waarin ook de aangetrouw
de kinderen, de negen kleinkinderen en 
de vier achter-kleinkinderen helemaal 
waren opgenomen. 
Moeder was een diepgelovige vrouw 
die niet alleen veel bad -en daartoe 
ook aanspoorde-, maar ook haar hele 
leven door Gods bedoeling en Jezus 

voorbeeld liet leiden, Maria nam daarbij 
een grote plaats in. Als eerste getrouwd 
in de nieuwe Mariakerk, was de Mei
maand elk jaar een bijzóndere maand. 
Drie maal ging ze naar Lourdes. Op 
moederdag j.I. verklaarde ze nog: er is 
nog een andere moeder! 
Haar ziekte heeft ze moedig gedragen : 
eerst vol hoop nog een tijdje bij de ha
ren te mogen blijven, later vol Gods 
vertrouwen, ik ga recht naar "Boven" 
toe. Het gebed, de dagelijkse steun van 
haar familie en de liefdevolle zorg van 
de verpleegkundigen hielpen haar daar
bij. 
Het ontvangen van de sacramenten der 
zieken te midden van haar grote "ge
zin" was voor haar een echte viering: 
dat dankzij God het licht sterker is dan 
de duisternis en dat het leven het wint 
van de dood. 
Zo is ze in alle vrede gestorven: een 
beetje als Stefanus die de hemel geo
pend zag. We mogen er vast op vertrou
wen dat ze het domein van het ontoe
gankelijke licht, waarin God woont, is 
binnengegaan. Daar wacht ze op ons 
en bidt ze voor ons. 
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