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Zij werd geboren te Borne op 3 december 
1898. Zij trad er 8 october 1924 in het 
huwelijk. Voorzien van het Sacrament 
van de zieken overleed zij kalm en in ge
lov ige overgave aan Gods wil op 26 fe
bruari 1984 te Almelo. Na een Eucharis
tievier ing uit dankbaarheid voor al het 
goede dat zij voor ons heeft betekend 
in de St. Egbertuskerk, hebben wij haar 
op 1 maart 1984 begeleid op haar laatste 
tocht naar het crematorium te Usselo. 

Wij zullen moeder in ons hart bewaren als een 
lieve en zorgzame vrouw. Haar leven lang 
heeft zij zich ingezet voor het welzijn van haar 
man, haar kinde ren en kle inkinderen. Tot in 
haar laatste levensdagen was moeder zorgend 
en regelend aanwezig in het leven van de 
familie . 
Voor vader, met wie zij bijna 60 jaar in lief en 
leed het leven gedeeld heeft, was zij een on
misbare steun . Zij vergezelde hem in heel zijn 
doen en laten zonder ook maar ooit zelf op de 
voorgrond te treden. Eenv oudig en bescheiden 
als zij was hield zij. zich op de achtergrond . 
Door het huiselijke leven in goede banen te 
leiden was het voor vader mogelijk zijn werk 
te doen in talrijke organisaties . Haar zorg
zaamheid en medeleven hebben hem daadwer
kelijk gesteund. 

Moeder wist haar kinderen een echt thuis te 
geven w3.arin ieder zijn gaven en talenten kon 
ontplooien. Door haar opvoeding heeft zij _een 
weg in het leven gewezen waarvoor wij dank
baar mogen zijn. H3.ar gevoel voor orde, net
heid en regelmaat bepaalde de sfeer ,n het 
huiselijk leven. Altijd was moeder voor het 
gezin aan het werk. Haar bezige handen vonden 
altijd wel iets te doen . 
Voor haar kleink inderen was moeder een schat 
van een oma. Met hartelijkheid en begrip ging 
zij met hen om. Haar gulle gastvrijheid bood 
plaats aan iedereen. Zij kon er intens van ge
nieten haar kinderen en kleinkinderen om zich 
heen te zien. Dan voelde zij zich ten volle 
moeder en huisvrouw. Dan was zij zich zelf. 

Met bewondering en dankbaarheid mogen we 
op haar leven van dienstbaarheid terugzien. 
In moeilijke tijden heeft dit vast en zeker of
fers van haar gevraagd. In mooie en goede 
dagen wist moeder dankbaar te zijn. In groot 
geloof en Godsvertrouwen aanvaardde moeder 
het leven als uit Zijn hand. 
In geloof zijn wij er zeker van dat moeder die 
zo arbeidzaam in het leven stond, de eeuwige 
rust mag genieten in Gods vrede en I iefde. 

Voor uw meeleven na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en lieve 
oma betuigen wij u onze harte lijke dank. 
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