
".'Hel moeilijli.sle in mijn le11e11 

is Ie sterven 

en ili.j11llie moel 11erlaten . 

'Danfi. aan allen 

uoor jullie /iejile en 11rienJscfiap . 
"Bid uoor 1111/ ... 

.'.Ans 



• 'Bfrlpm•~"~" 

Yl.11s 'Wermers - Olde .Xalter 
* 30-6-1~)25 

.'71.ls eerste Ri11d 11a11 liet gczi11 Olde .'Ka/ter 
werd .Jfos i11 liet late 11oorjaar 111m 1925 i11 
'Weerselo geboren .. 'ÄI 1:roeg i11 haar jeu_qd 
11am zij de zo~q op ziel, 11oor haar broertjes 
e11 zusjes. . 
'Deze zorg 11oor a11dcre11 is same11 met haar 
diep religieuze 011e1tuigi11g de pijler _qewecst 
waarop tiaar le11e11s11er11ullrng gebaseerd 
was. 
'De stew, e11 fiulp die zij 011der11011(/ 111111 
tiaar broer Jo/11111 werd /war tijde11s de oor
log plots 011t11ome11 , ee11 jaar later moest ze 
ee11 volgende dierbare misse11, toe11 tiaar 11a
der stierf. _'De zorg 11oor tiaar moeder, 11aast 
die 111111 haar broers e11 zussm , druite op 
tiaar scfiouders. 
In 1 q4g 011tmoette .'Jfos . fi~ar toeRomstige_ 
ma11 ,-Jfei11 'Wcrmers. ]riet hem Rre~q ze 11ij} 
Ri11dere11. Jfei11 bied ee11 e11e11zo 7ie11e e11 
zorgzame ouder als 9111s. 

Jlu11 fiuwcliji fieeft , 11aast vele fioo_qtep1111-
te11 , ooi mocilijRe mome11tm geRclllf, maar 
de steeds terugicrende zieRte 11a11 Jlei11 heeft 
de ba11d 111 hct_gez rn allee11 maar 11ersterkt. 
Veel te 11roe_q heeft Yl. 11s ajsd1eid moeten ne
lllC/1 11a11 /war lie11e mw1. 
I 11 de leegte die liij acfiterliet zodit .'Ä11s tiaar 
weg. Jcderee11 die i11 fiaar bestaa 11 iets bete
Re11de 11a111 z ij 011der tiaar 11/eugcls. 
Zn was z ij 011derweg , bezig 11oor alles L'II 

iedcree11. 
/11 tiaar ·uest' was er altijd plaats, zcRer 
11oor tiaar dierbare ileinRinderc,1. Uit he11 
putte zij, in tiaar lqatste, soms moeilijie 
/e11ensjaren , 11ecl fracht. 

Jvu blij11e11 wij acfiter, als i11 ee11 11erlate11 
11est, 11ict meer door tiaar 11erwamul. 
'Die taai fieeft ze aa11 011s gelate11. 

In tiaar laatste ure11 op di11sd?g111orge11 5 
11011embcr 1996 fieeft ze pas /war rust ge-
11011dC11 e11 stopte ze met 'uit11/iege11 · . 
. 'Ajscfieid 11eme11 Ro11 ze 11iet. 

•Tot z ie11s , 011ze lie11e .'J/.11s , .:Vfa, 0 ma m 
11rielllli11. 


