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Zij werd geboren te Tilligte 6 juli 1912. 
Nog voorzien van het Sacrament der zie
ken overleed zij in 't ziekenhuis te Olden. 
zaal 28 februari 1980. We hebben haar 
lichaam te ruste gelegd 3 maart d .a.v. 
in het parochieel kerkhof te Denekamp. 

Het woord vrouw en moeder omvat een 
wereld van liefde, zorg en toewijding ; 
zichzelf vergeten en wegcijferen om an
deren leven te geven en dat leven te ver. 
zorgen ! Zó hebben wij deze vrouw en 
moeder ook gekend, een weldaad om te 
ervaren. Het heeft óns leven verrijkt en 
daarnaast is zij daardoor zelf ook rijker 
geworden. Met de talenten, aan haar toe. 
vertrouwd, heeft zij hard gewerkt: daar
om kail zij aan haar aardse levenseinde 
God en mensen gerust onder ogen ko
men: "Dát hebt Gij mij gegeven, dit alles 
kan ik U teruggeven". 
Na 'n ijverig en arbeidzaam leven werd 
het tenslotte wat stil in haar; het onge
mak van ziekte en pijn benauwden haar, 
de interesse voor haar omgeving viel 

steeds meer weg, zij zal bewust naar 't 
einde van dit aardse leven toegeleefd heb
ben en in haar eenvoudig en diep geloof 
't uitzicht hebben gekregen naar de over
zijde van de dood hier en het aardse graf. 

"Want als ons aardse huis, ons lichaam, 
afgebroken wordt heeft God al een plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben; door 
de dood namelijk wordt ons leven wel 
veranderd maar niet ongedaan gemaakt" 
Eén van de vele en rijke gedachten uit de 
Liturgie van de Kerk als zij aan deze zij
de van het graf afschehid moet nemen 
van haar kinderen. 

In dit geloof heeft onze geliefde vrouw 
en moeder geleefd, vanuit dit geloof vond 
zij de kracht en sterkte en heeft zij hoop 
mogen putten voor de eeuwige toekomst 
b~i God. Vanuit datzelfde geloof weten 
wij dat zij nu gelukkig is, eeuwig voort
leeft bij God in het Vaderhuis, waar wij 
eens weer samen zullen zijn. 

Mijn lieve man en kinderen, bedankt voor 
alle wederliefde die ik mocht ontvangen 
van jullie; vaartwel nu en tot wede1·ziens 
bij God in de Hemel. 

Moeder Maria, breng haar naar 't eeuwig 
leven bij uw Zoon Jezus, amen. 


