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Zij werd op 2 mei 1890 te Saasveld geboren. Eerder reeds 
gester".:t door het Sac~ament ~an de zieken overleed zij 
p lotseling In het K.J. Ziekenhuis te Hengelo, in de v roege 
morgen van 12 augustus 1983. Tijdens de plechtige Eucha
ristieviering en uitvaart op dinsdag 16 augustus d.a.v. heb
ben w11 afscheid van haar genomen en haar lichaam op het 
kerkhof aldaar ter ruste gelegd 1n het geloof, dat eeuwig 
leven haar wacht en God haar de vreugde zal schenken van 

Zijn Koninkrijk. 

Han bereikte de eeftijd van de zeer steri<en "' mocht zo maar 
93 iaar worden Toch was haar leven haar niet aot'id even wel-
9ez1nd Haar moeder moest z•i verliezen, 1oen ze nog maar 3 
j<lar was, 1n 1893; haar vader stierf een 1aar later, 1n 1894. De 
kinderen werden daarop bij familie ondergebracht. Zo werden 
August1nus Sootsveld en zijn echtgenote Gezina Munster de 
pleegouders van San. een oudere zus van Han. die ook vroeg · 
t1jchg suerf Toen werd Han hun tweede pleegkind. In 1912 
werd hun een zoon geboren. Bernard Voo< heel haar verdere 
leven heeft Han bij haar pleegoude<s en hun zoon haar ouder 
•1< hu•S gevonden en zoeh betrokken gevoeld bt1 a 1e we en 
wee vdn wat oolc háarouderl11k huis was geworden. betrokken 
bt1 de gewone dingen en de kleine vre<J9den van t>et leven met 
elkaar Ze koos voord~ ~ven. voor deze fam11,e, in deze omge
ving Saasveld, z11 zag van een huwelijk en oen leven elders af 
Ze koos voor Bernard en Riek en hun gelln, hun werden vier 
zonen en twee dochters geboren. T erw11I moeder veel ander 
werk te doen had OP de boerden1 en vader lange tijd uit wer 
ken ging. zorgde Han voor de hu1shoud,n9, in het bijzonder voor 
het eten precies op Oid ook OP ongehjl<e tijden Ander werk in 
hu15 of op de boerdenj deed z11 met zo graag le hield van de 
kinderen. voor w 1e ze een tweede moeder was alS ze thuis 
kwdffien. vroel)en ze ook het eerst naar Han; z9 was llOOf hen 
a ll)d ilanwezogl Meerdere keren was z~ langere of kortere ll)d 

zoele Maar ze kon en mocht zoek "" "" naar eogen vertrouwde 
omgevng, "" wat haar ouden)lc huos geworden was Oe ver
ro<gong werd net ro gemakkeli1k uot handen gegeven de naas
te omgeving schept vt!'logheod en "8rtrouwen: de attemaasten 
helpen. om te aanvaarden, ook diep gelukkog te Z'jn on hun z,ek
te en tot een goed begn11len van elkaar te komen Alle kle•ne 
d'ngen zijn dan zo belangrijk en vele belangnike dingen worden 
zo betrekkeh1k; allemaasten gróe1en aan elkaar. ze kunnen ook 
1n vrede afscheid nemen van elkaar, als het einde komt 

Hdn was levendig van geest. anent en actief. ge,nteresseerd 
•n wat on de kleine en grote wereld om haar heen gebeurde 
z'f was ook het geheugen van de fam.i,e tot t>et l<latste toe 
held Z•J anes btj W<e onth,eld beter. wat n•et vergeten mocht 
worden alle veriaardagen en gedenkdagen van ons en zovele 
anderen, ondanks doofheid en verminderend geztdltsvermo
gen Han was een Godvrezende vrouw In eenvoud en met een 
oprecht hart diende Z'I God Hoeveel rozenkransen heeft Z•j ge
beden voor anderen Hele pag1na·s 1n haar keri<boek met grote 
letters heeft zij stuk gebeden! Dankbaar om haar leven, om de 
alleszins bh1de en gelukkige levensavond, om de voortdurende 
aanwezigheid en zorg waarmee ze werd omringd 

Moge Han nu leven b11 God on eeuwige vrede en vreugde 

Onze Vader - Wees Gegroet 

De lamde Bootsveld dan<t u oprecht voor uw medeleven bt1 
het overtojden en de begrafenis van onze tante en huisgenote 


