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Ze werd geboren op 1 O mei 1911 te Vasse en is 
plotseling overleden, voorzien van het H. Oliesel, in 
de Eeshof te Tubbergen op 20 januari 1991. 
Na de Uitvaartliturgie in de parochiekerk van 
Tubbergen is ze te rusten gelegd op het parochie
kerkhof. 

Kenmerkend voor deze overledene waren werk
zaamheid en zorgzaamheid. Haar gezin betekende 
voor haar alles. Naast veel mooie jaren bleven de 
tegenslagen haar niet bespaard, maar altijd had de 
zonnige kant van het leven de overhand. Ze wist te 
dragen, te verdragen en te overwinnen. Veel heeft 
ze voor haar kinderen en kleinkinderen betekend. 
Haar kinderen heeft ze begeleid naar de volwas
senheid als een zorgzame en verstandige moeder. 
De band met haar kinderen en kleinkinderen bleek 
vooral tijdens de jaren die ze samen met haar man 
heeft doorgebracht in de Eeshof. De vele bezoeken 
waardeerde ze ten zeerste. Altijd was ze vol zorg 

om die bezoeken tot prettige uren te maken. Haar 
kleinkinderen kenden allen blindelings de weg naar 
haar woning, waar ze binnen en buiten hun 
speelterrein hadden. Ze waardeerden hun oma 
bijzonder. Voor hen allen is haar sterven een groot 
verlies. De kracht voor haar moederlijke taak vond 
ze in haar katholieke geloof, bijzonder in haar 
devotie tot haar Moeder Maria, die ze zag als het 
voorbeeld van moeder-zijn. 

Met haar sterven is voor ons, medebewoners en 
-bewoonsters van de Eeshof een goede en lieve 
vrouw heengegaan. 

Nu ze, verenigd met haar echtgenoot, is opge
nomen in de plaats van eeuwige rust en vrede, 
blijven we haar gedenken in ons gebed. 

"Uw hart heeft steeds voor ons geklopt. 
Uw ogen hebben ons gevolgd. 
Uw handen waren voor ons bezig. 
Uw geest liet ons niet los." 

Voor uw belangstelling in de afgelopen periode en 
medeleven op welke wijze dan ook ondervonden 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma, 
zeggen wij u hierbij oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Tubbergen,23januari 1991 


