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Na de Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, 
hebben we haar op 23 mei te ruste gelegd op de 
begraafplaats te Oldenzaal. 

Op eerste Pinksterdag hebben we 's avonds af
scheid moeten nemen van onze moeder, schoon
moeder en oma. Haar dood kwam voor haar, 
alsook voor ons onverwacht. Aan een leven van 
hard werken en zorgen kwam een einde. Maar 
ook aan een leven van gelukkig zijn en genieten 
van de dingen om haar heen. Een leven zonder 
haar is moeilijk voor te stellen. 

Moeder was een hartelijke en gastvrije vrouw, 
die altijd voor iedereen klaarstond en veel waarde 
hechtte aan de onderlinge band in het gezin en de 
familie . 

Na het overlijden van vader wilde ze nog zo graag 
een paar mooie jaren beleven met haar kinderen 
en kleinkinderen. Maar het mocht niet zo zijn. De 
laatste jaren van haar leven werden gekenmerkt 
door ziekte, verlies en verdriet. Nog maar nauwe
lijks bekomen van het verlies van vader, werd ze 
zelf ernstig ziek. Ze werd in het ziekenhuis 
opgenomen en moest een aantal operaties onder
gaan . Toen in die periode Erna plotseling over
leed stortte haar wereld in . Ze werd opgenomen 
in het verpleeghuis in Losser. Ze werd langzaam 
verbitterd, maar vocht toch terug. Ze hield erg van 
mensen om haar heen. Bezoek ontvangen was 
voor haar dan ook heel belangrijk . Onbegrijpelijk 
is het daarom voor ons dat ze zo in stilte is 
heengegaan. 

Onze wortels zijn nu doorgesneden en dat doet 
pijn. Vraag ons niet alles te vergeten en gewoon 
weer verder te gaan. Streep daarom haar naam 
niet door. Dat ook u haar niet zult vergeten. Zo 
alleen kunnen we verder gaan. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven bij het 
overlijden en de uitvaart van onze moeder, schoon
moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


