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Ze werd geboren op 24 maart 1909 te Henge lo 
en overleed na voorzien te zijn van het sacra
ment der zieken in het K.J.Z . in Hengelo op 
13 december 1989. De uitvaart vond plaats op 

18 december in de Pius X-kerk waarna 
crematie volgde te Usselo. 

Als kinderen en kleinkinderen mogen zeggen, 
dat ze een moeder en oma hebben gehad die 
tot op haar hoge ouderdom een geweldige 
levensvreugde uitstraalde, dan mogen zij zich 
bevoorrecht weten . En als je er dan nog bij 
mag vermelden, dat ze door iedereen op han
den werd gedragen, dan mag je je dubbel 
bevoorrecht noemen . 
Zo ervaren we dan ook door alle verdriet en 
tranen heen haar afscheid. We zijn in haar 
heel rijk gezegend geweest. Vo l zorg en toe
wijding heeft zij zich voor ons ingezet met 
hee l de rijkdom en minzaamheid van haar 
persoon . Ze g ing ons voor soms vermanend 
maar meestal bemoedigend. leder van ons was 
haar oogappel en haar kleinkinderen droeg 
ze op handen en hadden een uitgelezen plaats 

in haar hart. Maar ook velen buiten ons gezin 
hebben zich verwarmd aan de hartelijkheid 
van haar persoon. Moeder was een echt gezel
ligheidsmens , die altijd mensen om zich heen 
moest hebben . Gastvrijheid stond bij haar dan 
ook heel hoog genoteerd. Tot op haar hoge 
ouderdom bleef ze geinteresseerd in de ver
anderingen van kerk en samenleving, maar 
haar ge loof wankelde niet. Vol geloof en 
overgave ontving ze het sacrament der zieken 
waarna ze haar leven heeft gelegd in de 
handen van God . 

Onze dank voor al les wat ze voor ons gedaan 
en betekend heeft, wi l len we gelovig samen
vatten in dit gebed: 

Heer, geef ~aar de eeuwige rust. 

En onze laatste groet aan haar lui dt: Moeder, 
oma, bedankt voor al les wat je voor ons 
gedaan hebt. 

Voo r uw meeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van moeder en oma, zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


