


TER GEDACHTENIS AAN 

Maria Bernardina 
Slot-Langeveld 

• 22-08-1920 te Enschede 
t 21-05-2000 te Hengelo 

weduwe van 
Herman Jozef Slot 

sedert 5-12-1985 

Haar uitvaart vond plaats op 25-5·2000 vanu.t 
de St. Jacobusl(erk te Enschede. waarna de 
cremat•e volgde te Usselo. 

Onze moeder, MarietJe zoals 1ederoen haar 
noemde. werd geboren op 22 augustus 1920, 
net als haar tweelingbroer Jan . Ze had in het 
llmmermansgez,n van haar ouders een onbe
kommerde en geborgen jeugd, samen met haar 
zes broers en zusjes. 

In haar meisjesjaren werkte ze 10 de huishou
ding en als naaister. Op 2 februari 1950 trouwde 
ze met Herman Slot. Ze begonnen aan de 
Emmastraat, waar de kinderen werden geboren. 
In 1969 verhuisde het gezin met de opgroeiende 
kinderen. Paula. Laurens. Jeroen Eric en 
Maarten. naar de LasondersingeL 

Moeder was. zonder ooit een moment de aan
dacht voor zich op te e1sen, het zorgende m1d· 
deipunt van het huisgez•n. waar velen m- en Uit· 
liepen. Ze deed het met plezier. Maar daardoor 
bleef zij met haar verdnet - de dood van kleine 
Laurens en Lucia en de zware hand•cap van 
vader- misschien wel eens wat alleen. 

Na de dood van vader. die z•j tot het laatst lief
devol verzorgde, vond z•i opn10uw haar draal en 
volgde. wat meer op afstand, soms bezorgd en 
soms geamuseerd, de wegen die haar k.nderen 
kozen. De laatste jaren bleef ze. n•euwsg•eng en 
belangstellend als ze was. de gebeurtenissen 
om haar heen gade slaan. Ze hechtte zeer aan 
haar zelfstand•gheid en was heel blij met de 
aandacht die zij van familie. kenn1ssen en buurt· 
genoten kreeg. De klemkinderen Emma en 
Lucas bezorgden hun trotse oma menig vrOlijk 
moment. 

Moeder had een onwnkbaar Godsvertrouwen. 
Zij putte veel troost en kracht u1t haar geloof, 
zelfs als ze dat niet altijd kon delen met ons. 
haar kinderen. De rust die zij vond nadat ZIJ het 
H. Sacrament der Zieken had ontvangen, was 
voor ons allen ontroerend. 

Wij zijn iedereen die moeder de laatste ,aren tot 
steun was dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


