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Zij werd geboren te Enschede. 16 mei 
1909. - Na een moedig gedragen ziekte 
overleed zij. gesterkt door de Sakra-
menten der zieken te Enschede. op 

7 februari 1982. Op 11 februari d.o.v. 
hebben wij biddend afscheid van haar 
genomen in een gezongen Uitvaart in 
de H. Geestkerk te Enschede en haar 
vervolgens in ·n crematieplechtigheid 
te Usselo toevertrouwd aan de Heer 

van alle leven. 

Als een sterke vrouw, fier en recht· 
op. vol levenslust en energie, ging zij 
door het leven. Zij kende geen zelfbe
klag. hoe moeilijk het soms ook voor 
haar was, vooral na het plotselinge 
overlijden van vader. 

Naast haar zorgzaam meeleven met 
haar kinderen en kleinkinderen leidde 
zij met 'n bewonderenswaardige moed 
ook haar eigen leven: zij genoot daar
bij van de kansen. die haar geboden 
werden; en van de warme vriendschap 
van anderen. 

Haar geloof was eenvoudig en op
recht. met een groot vertrouwen in de 
kracht van het gebed. - In haar rozen
kransgebed deelde zij altijd de zorgen 
van anderen. 

Voor haar zelf en voor ons kwam 
de ziekte als een dief in de nacht. 
Haar plotselinge zwakte maakte haar 
stil en verdrietig. 
Ook nu wilde zij anderen niet met haar 
verdriet belasten. - In een moeizame 
innerlijke strijd probeerde zij het zelf 
te verwerken. - Tenslotte heeft zij. op
nieuw gesteund door trouw meeleven 
van familie en vrienden en door haar 
geloof in God. het onvermijdelijke 
aanvaard en zich overgegeven. 
Wij zijn diep bedroefd om haar heen
gaan. Iedere dag zul len we haar mis
sen. Maar tegelijk zijn we erg dank
baar voor zo'n liefdevolle en sterke 
moeder en oma. Haar voorbeeld blijft 
voor ons een houvast. En vol vertrou
wen bidden wij voor haar tot God: 
.Schenk haar eeuwige rust en vreugde 
in het nieuwe Leven bij U.' 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

kinderen en kleinkinderen 


