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echtgenote van 

GERARDUS LAMBERTUS JOZE!! MULDERS 

Ze werd gebortn op 24 deC'emhcr 1917 te 
Rossum Gesterkt door her Sacrament van de 
Z1t'ken O\Crlccd z11 op 20 1an. 1992 in het r.k. 
Ziekenhuis re Oldenzaal, omringd door haar 
man en kinderen. T11dens de EuC'harisueviering 
op 24 1anuan 1992 ia de parochieker~ von de 
H. PleC'belmus te Rossum. hebben wc biddend 
afscheid van haar genomen en haar daarna Ie 
ruste gelegd op hei r .k. kerkhof aldaar. 

Een alt11d opgewekte. ~eer zorgzame en lieve 
vrouw, moeder en oma Is van ons heengegaan 
Wc 'l:ijn terecht bedroefd. maar roch ook heel 
dankbaar voor alle liefde eo goedheid die wij 
gedurende ruim 42 jaren van haor ontvangen 
hebben. 
Heel haar leven stond In het reken van een 
onvermoeibare inzet vour haar gezin en boer
derlJ Niets was haar te veel. Ze was al11jd 
drukker met de ander dan mer zichzelf. Daar
in vond zij haar levensgeluk. Toen het werk 
op de boerdenj voor haar verminderd!', ge
noot ze van fietstochrfes in de natuur of naar 
familie en kennissen. Intens was haar gelule 
samen met Gerard. b1J gelegenheid van hun 

40 jarig Huwelijk, temidden van hun kimleren 
en kleinkinderen, op 9 no,ember 1 Q89. Ze 
zag het als de bekroning v.1n haar levenswerk 
een gelukkig gezin met gelukkige kinderen en 
kleinkinderen om haar heen. We hadden baar 
dit geluk nog vele jaren gegund, maar ruim 
een half jaar na dtt feest openbaarde zich bi1 
haar een ernstige en oagt'neeslt1ke ziekte Ze 
bleef vol goede moed en houp op uitkomst. 
maar haai ziekte was sterktr dan haar hoop, 
echtn niet sterker dan haar gdoof In een 
diep en oprecht geloof dat de dood nicc hcc 
einde is, hcefc z11 haar z1ekre aanvaard en is 
in alle rusr en vrede op 20 januari 1992 in
geslapen omringd door heel h1ar gezin. Zo 
wilde ze het graag. want temidden van haar 
gezin was ze gelukkig. We kunnen nu oog 
nauwelijks geloven dat ze niet meer in ons 
midden zal zijn . Haar liefde co zorgen om 
een fijne familieband zullen ons al111d uabiJ 
bltjveo. We zullen trachten er gestalte aan te 
geven in onze gezinnen. Zo zal zij voortaan 
blijven leven temidden van ons 
Lieve vrouw, moeder en oma. rusr nu uit en 
leef in vrede bij God. 

Voor uw blijken van medeleven bij de ziekte 

en het overlijden van mijn lieve vrouw en 

onze fijne moeder en oma, onze oprechte dank 

Familie G. L. J Mulders 
Kinderen co kleinkinderen 


