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Zij werd te Oldenzaal geboren op 17 september 
1916. Gesterkt door het H. Sacrament der Zie
ken, is zij op 13 april 1995 in het ziekenhuis te 
Oldenzaal overleden. 
Biddend hebben wij afscheid genomen in de haar 
zo vertrouwde parochiekerk van de H. Antonius 
van Padua op 18 april en haar daarna begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Het leven van mijn vrouw Jo, van onze moeder 
en oma, heeft altijd in het teken gestaan van zorg 
en nabijheid. Zij was de spil in ons gezin. Altijd 
bereid om te helpen. Zonder vooroordeel of aan
zien des persoons. Altijd stond ze klaar, om de 
liefde en de warmte, die ze van huis uit had mee
gekregen, weer aan anderen door te geven. Een 
vrouw met een jong uiterlijk en nog een jeugdige 
geest. Geïnteresseerd in haar medemensen en 
in het leven van deze moderne tijd. Aan de 
Hengelosestraat voelde ze zich echt thuis. Veel 
bekenden kwamen langs of kwamen aan. leder-

een was welkom en iedereen kon meeëten. Meer 
dan 46 jaar heeft Jo lief en leed gedeeld met haar 
Frits. Ze hadden het goed samen. Moeilijker werd 
het voor haar na de verhuizing. Ze miste de pas
santen, het "aangeloop" en de koffiedrinkers. Ze 
vereenzaamde nu ze niet meer zo midden tussen 
de mensen kon staan. Gelukkig was er 's zomers 
afleiding in de caravan te De Lutte, waar ze tij
dens de vele wandelingen volop kontakten kon 
leggen. Groot respekt hebben we voor de wijze 
waarop ze pa met al de nodige zorg heeft om
ringd, toen zijn gezondheid het meer en meer liet 
afweten. Zij is niet alleen zijn rustpunt geweest, 
maar ook z'n steun en toeverlaat. Vaak hand in 
hand zijn ze deze moeilijke laatste periode door
gegaan. Totdat zij die zoveel gegeven heeft niets 
meer kon geven. Ze voelde zich oud, moe en leeg. 
Ze wilde graag gaan en mocht ook gaan. 
"Mama, in tastend geloof vertrouwen wij je toe 
aan die trouwe en liefdevolle God. Moge jij die 
zoveel voor ons betekent, voorgoed rust vinden 
in Zijn zorg en warmte.' 

Voor uw blijken van meeleven en belangstelling 
danken wij u hartelijk. 

Frits Kwast 
Kinderen en kleinkirderen 


