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Ze werd geboren in de dagen voor Kerst
mis. op 23 december 1913 in De Lutte. 
In haar ernstige ziekte werd ze gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken. waarna 
ze vredig is ingeslapen in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 30 september 1987. Velen 
kwamen bijeen in haar parochiekerk, toe
gewijd aan Maria, voor de Uitvaartmis, 
om daarna haar lichaam te begeleiden 
naar het crematorium te Usselo op 2 ok· 
tober d.o v 

Ze zal in onze herinnering blijven, voor
eerst als de zorgzame moeder. die met 
hart en ziel zich heeft ingezet voor haar 
grote gezin van 8 kinderen. Terwijl vader 
buitenshuis hard werkte voor zijn gezin, 
zo gaf zij thuis al haar energie en liefde; 
zij was het middelpunt, vanzelfsprekend 
regelde en verzorgde ze alles. Ze bleef 
haar kinderen met belangstelling en goede 
suggesties volgen, toen ze het ouderlijk 
huis verlaten hadden: en de kleinkinderen 
kregen een grote plaats in haar hart, ze 
sprak graag met en over hen, vol trots. 
Ook voor anderen stond ze klaar in alle 

eenvoud. Sterk was ze in haar geloof, dat 
ze zo diep beleefde. dat velen zich daar
door aangesproken voelden. 
Graag ging ze naar de kerk om met haar 
medeparochianen de gave van het geloof 
te vieren en elkaar daarin te ondersteunen. 
Het was voor haar een zware slag, toen zo 
onverwacht vader door de dood werd 
weggenomen ; ze sprak weinig over haar 
verdriet, maar probeerde het in stilte te 
dragen. 
Het meest zal ze tot ons blijven spreken 
door haar houding In de lange ziektepe
riode; ze heeft moedig gestreden; daarna 
alles zelf geregeld en met een diep
parsoonlijk woord afscheid genomen, waar
bij het Sacrament van de Ziekenzalving 
met al haar kinderen een sterke beleving 
was van verbondenheid en geloof. Ze had 
zo graag naar Lourdes gegaan, maar het 
Mariabeeldje, en vooral Maria zelf, was 
haar zo nabij in de moeilijke periode. In 
volle overgave ging ze van ons rustig heen 
om weer bij vader te mogen zijn, in Gods 
Vaderhuis, waarin zij zo overtuigd geloofde. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van onze lieve moeder 
en oma willen wij u hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


