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Moeder is geboren op 25 1uni 1916 in Oldenzaal, 
als op een na jongste in een gezin van acht kinde
ren. Na de lagere school werkte ze eerst enige tijd 
mee in het huishouden van haar ouderlijk huis; 
rond haar 14e jaar ging ze in betrekking. Op 11 
mei 1944, nog in de Tweede wereldoorlog, trouw· 
de ze met Hendrik Gerard Lössbroek. Enige jaren 
later volgde de verhuizing naar Enschede. Uit hun 
huwelijk werden zes zonen en drie dochters gebo· 
ren. Ze was een Moeder die veel zorg en aandacht 
had voor haar man en kinderen. Dat betekende 
hard werken en lange dagen voor haar gezin en 
huishouding, maar eigenlijk was het werk nooit af, 
naar haar eigen zeggen. Moeder had van nature 
een opgeruimd karakter en een eigen mening, 
zeker als het ging om rechten en plichten. 

Ze hield van huiselijkheid en gezelligheid. En die 
bood ze ook aan familie, vrienden en gasten. Thuis 
werden verjaardagen, jubilea en andere feesten 
altijd nadrukkelijk gevierd. Met beperkte middelen 
wist zij toch een stijlvol geheel tot stand te bren
gen. Als kinderen zijn we haar heel dankbaar voor 
alle steun en aanmoediging die we ontvingen bij 
onze ontplooiing. 

Toen de kinderen het huis uit waren en Vader met 
pensioen ging, kwam er meer tijd voor haar zelf. Er 
waren de reizen en bezoekjes aan hun kinderen, 
kleinkinderen en vrienden. Ze werd ook actief in 
het Katholiek Vrouwen Gilde en ze was bij een 
bre1clubje waar ze menig tafelkleed voor ons heeft 
gemaakt. Op de achtergrond steunde ze Vader bij 
zijn werk als koster. 

Sinds december 1992 woonde Moeder en Oma in 
Verpleeghuis 't Kleijne Vaert, waar ze met veel 
zorg werd omringd. Daar hebben we met elkaar 
veel goede ontmoetingen gehad. Op de gewone 
momenten van de dag bij de koffie, de maaltijden, 
in de kapel, in de tuin en bij bijzondere gelegenhe· 
den als verjaardagen en feestdagen. Een hoogte
punt was het 50-jarig huwelijksfeest van Moeder 
en Vader in 1994. Maar er was ook de pijn om wat 
wegebde, niet meer kon. Op 11 december 1995 
overleed Vader. 

De week voor haar overlijden was een week van 
nab11heid en kostbaar samenzijn van onze Moeder 
en Oma met kinderen en kleinkinderen. Op don
derdagavond 16 december 1999 is ze vredig inge· 
slapen. We hebben haar vanuit de Mariakerk in 
Enschede op 22 december begraven op de 
Algemene. Begraafplaats in Oldenzaal. We dragen 
onze Moeder en Oma mee in ons hart. met dank
baarheid. respect en ontroering. 
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