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Geboren in Dalen, maar reeds in haar jeugd ver
huisd naar Oldenzaal, daar is ze bijna 40 jaar 
getrouwd geweest en heeft 8 kinderen grootge
bracht. Het was niet altijd even gemakkelijk maar 
ze wist toch de touwtjes aan elkaar te knopen. 
Helaas is ze al vroeg weduwe geworden. Vanaf 
haar 59e Is ze al alleen komen te zitten. Ze had toen 
nog kinderen in huis, daar heeft ze zich goed 
doorheen geslagen. 
De kinderen had ze graag om zich heen, daar heeft 
ze dan ook een goede steun aan gehad, je was er 
altijd welkom. Ook haar klein-en achterkleinkinde<en 
hadden haar volle belangstelling. 
Graag ging ze eens een dagje uit met een van de 
kinderen. Daar kon ze echt van genieten. De laatste 
tijd kon ze zich helaas niet meer zogoed verplaatsen, 
want het lopen ging steeds moeilijker. Maar on
danks dat, als je haar vroeg om mee te gaan dan 
ging ze, en als je haar vroeg, 'Moeder hoe gaat 
het," kreeg je steevast als antwoord, kort en bon
dig, 'Goed.' 
Terwîjl wij wel wisten dat het niet altijd zo goed 
ging, maar er kwam geen klacht over haar lippen. 
Ondanks dat het niet zo goed meer ging heeft ze 
zich altijd verzet om te worden opgenomen in een 

verzorg1ngstehu1s, waarop de Kinderen toen heb
ben besloten om b11 toerbeurt die verzorging op 
zich te nemen. 
Helaas kwam aan haar leven een eind op vrijdag
avond 4 juni om ca. 20.05 uur, ze heeft die dag een 
moeilijke dag gehad, maar is in vrede ingeslapen. 

Rust zacht moeder, we zullen aan je blijven denken. 

Afscheid. 
Jij was het die ons liefde gaf 
waarop we konden bouwen. 
maar, ook zo nv en dan wat straf 
dat geeft ons nv vertrovwen 
jov alles zo aan ons gegeven 
zo nodig om maar door te gaan 
zo zal in ons 'jov' gedachtenis verder teven 
daaroit ben je niet meer weg te slaan. 
Je hebt je strijd gestreden, 
was die wel eerlijk?, ach ik weet het niet 
saam hebben wij voor jov gebeden 
je was tevreden toen je ons verliet. 
Goddank, je wen~ is vitgekomen 
we waren tot het laatst bij jov 
dat je verloor, dat is de mens zijn onvermogen. 
Rust zacht Mamma, je was de liefste vroow. 

Onze oprechte dank voor uw medeleven en steun 
na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder. 

De farrulie 


