
Ter herinnering aan 

Elise Auguste Parpart 
weduwe van 

Hendrikus van Mook. 
Zij is geboren op 6 september 1904 
te Westerzode. Zij overleed op 18 juli 
1990 1n het verpleeghuis .Oldenhove" 
te Losser. Wij hebben haar ter ruste 
gelegd op 21 juli d.a.v. op het R. K. 
kerKhof te Overdinkel in het graf bij 
haar man. 

Moeoer 1s van ons heengegaan, zelf 
voeloe zij haar einde naderen; haar 
krachten waren op. De laatste maanden 
zijn voor haar bijzonder zwaar geweest, 
zij verlangde steeds weer naar haar 
huisje, het viel haar moeilijk om in het 
ziekenhuis en in Oldenhove te zijn. 
Moeders strijd is gestreden en b•J haar 
neengaan komen vele herinneringen in 
ons op. Moeder was heel schoon en 
heel precies en daarom was ziJ dikwijls 
aan het werken en aan het poetsen, 
zij kon het niet verdragen als er wat 
romme l lag. Het huis was altijd proper 
en netjes en zij gunde zichzelf bijna 
geen tijd om er eens gezellig bij te 
gaan zitten, dat was voor haar en ook 
voor ons dikwijls een last. 

Moeder heeft vader erg gemist, zijn 
heengaan maakte haar verdrietig. Sa
men hebben zij zware tijden gekend, 
vooral in de oorlog. Moeder ging toen 
meerdere malen op het smokkelpad om 
er wat bij te verdienen, de gevaren 
trotseerde zii, zij was dan echt moedig. 
Samen met vader zorgde zij goed voor 
ors. Moeder was eerlijk en stond op 
haar eigen mening, 
Zij bleef de laatste jaren altijd thuis, 
in zekere zin vereenzaamde zij wel wat. 
Wij hopen dat moeoer en oma nu ge
lukkig is dat zij God heeft gevonden, 
naar Wie zij tiJdens haar leven heeft 
gezocht. 
Moeder, rust in vrede, 

Voor uw blijken van medeleven en be· 
langstelling na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma, betuigen wij U 
onze op rechte dank. 

Lambert en Jo 
John en Annie 
Tino en Lidy 
klein- en achterkleinkinderen 


