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Ze is geboren In Meddo op 17 januari 1898. 
Ze overleed te Haaksbergen op 18 december 
1~. We heb.ben afscheid van haar genomen 
t11dens de uitvaart in de St. Pancratiuskerk 
te Haaksbergen op 22 december en haar te 
ruste gelegd op het A.K. Kerkhof. 

" OMA", zo werd ze door allen die haar ge
kend hebben, genoemd. 
Onverwachts is ze gestorven en iedereen zal 
zich haar herinneren als een lieve, gezell ige 
vrouw, die hield van het leven en er ook 
intens van genoot. Ze was hel middelpunt 
van de famil ie en had altijd graag mensen 
om zich heen om er een praatje en een 
grapie mee te maken. 
Ze kon genieten van allerlei kleine dingen 
zoals haar vogels, de duiven in haar tuin, 
het kaarten en het brelen van vele meters 
zwachtels voor de missie. Een groot deel van 
haar leven was getekend door hard werken 
in het gezin en In de zaak, samen met haar 
man, met wie ze bijna 50 jaar getrouwd was, 
toen de dood hem in Januari 1970 van haar 
wegnam. 
Door alles heen was ze een diep gelovige 
vrouw, die dat ook van haar kinderen ver
verwachtte. 
Open als ze was en goed met de tijd mee 
had ze begrip voor velen. 
De vreugde, maar ook de droefheid van het 
leven heeft ze gekend. 

In de laatste periode van haar leven heeft 
ze ons door haar gastvrijheid en opgewekt
heid altijd la1en voelen, hoe 9elukkig ze was 
met al haar kinderen, kleinkinderen, achter
kleinkind en vrienden om haar heen. 
!"tet feest van haar 87e verjaardag op 17 
1anuan, waar ze alweer zo naar toeleefde, 
heeft ze helaas niet meer mogen meemaken. 
Desondanks zijn we allen blij dat we haar zo 
lang bij ons mochten hebben ' en bewaren een 
~~!~nder fijne en dankbare herinnering aan 

Precies een week voor het Kerstfeest hebben 
we afscheid van haar moeten nemen, maar 
We geloven dat ze nu bij God het Kerstfeest , 
~~re~~est van Gods mensl ievendheid, mag 

" Haar plaats i s leeg 
Haar stem is stil 
Wij zwijgen, Heer 
Het is Uw Wil. ' 

Voor uw warme belangstellinl! en uw harte
lijk meeleven bij het overl ijden van oma 
willen wij u hartelijk danken. 

Fam. Wlldenborg 


