
t In dankbare herinnering aan 

Petronella Maria Antonia Kortekaas 

weduwe van 

Hermanus Hendrikus Longinus Wilbers 

eerder weduwe van 

Cornelis Theodorus van der Ende 

Ze werd geboren op 12 april 1910 te 's Gravenha
ge en overleed op 9 februari 1993 in het zieken
huis te Oldenzaal. We hebben afscheid van haar 
genomen tijdens de Uitvaartplechtigheid in de 
H. Nicolaaskerk te Denekamp op zaterdag 13 fe
bruari, waarna we haar te ruste hebben gelegd 
bij haar eerste man, op de r.k. begraafplaats van 
de H. Lucaskerk te Elden !Gld.). 

Een mensenleven wordt gekenmerkt door vreug
de en verdriet. Wanneer we aan onze moeder en 
oma denken, dan heeft haar leven naast vreugde 
ook veel verdriet gekend. Verdriet in de vorm 
van ziekte en lijden en zelfs de dood. 
Toen ze zelf nog maar twee jaar was, overleed 
haar moeder, en vanaf dat moment is ze opge
groeid bij een oom en tante, apart van haar va
der, en zussen. Op latere leeftijd trouwde ze in 
1947 met Cor van der Ende, waarmee ze samen 
hun dochter Bernadette kregen. 

Na een ernstige ziekte aan hart en longen over
leed haar eerste man, waarna ze in 1959 her
trouwde met Herman Wilbers. Uit zijn huwelijk 
waren 3 zoons en 3 dochters, en het samengaan 
is voor iedereen niet altijd even gemakkelijk ge
weest. Ook haar tweede man werd ernstig ziek 
en na zijn overlijden heeft ze een tijd aan de Vol
harding in Denekamp gewoond. 
Nu was het zijzelf die getroffen werd door ziekte. 
Maar ondanks de soms uitzichtloze situatie van 
haar ziekte en lijden, heeft ze altijd gevochten 
voor haar leven. De laatste drie maanden speel
de dat leven zich af in "Gerardus Majella" te De
nekamp. Een leven met pijn, ziekte en lijden, 
maar ook een leven met vreugde. Vreugde die ze 
zelf vond in het schijnen van de zon, het branden 
van een kaars of het kijken naar kaapse viooltjes, 
haar lievelingsbloemen. Ook de vreugde en de 
kracht waren er, die ze vond in het gebed, in de 
kerk, of in het lichtend voorbeeld van Titus 
Brandsma. Haar mensenleven is nu voorbij, 
maar wij hopen en willen geloven dat zij mag 
voorleven bij de levende God. Moge Hij, in wie 
zij zoveel vertrouwen heeft gehad, haar opne
men in zijn nabijheid. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij 
U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Denekamp, 13 februari 1993. 


