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Zij werd geboren te Losser. 28 oktober 
1916 - Geheel onverwacht is zij te 

Enschede gestorven op 21 april 1985. 
In een gezongen Uitvaart in de 

Mariakerk hebben wij op 24 apri l d.o.v. 
biddend afscheid van haar genomen 
en haar lichaam daarna te ruste 

gelegd op de Oosterbegraafplaats 
te Enschede. 

t 
Wij zijn intens verdrietig nu wij zo 

plotseling afscheid moesten nemen 
van deze lieve vrouw. moeder en oma. 
Maar tegelijk beseffen wij hoeveel 
goeds zij ons heeft nagelaten. 
Zelf heeft zij haar moeder. die zij nooit 
kon vergeten. zo vroeg moeten mis
sen. - Wij hebben háár gelukkig zo
veel langer in ons midden mochten 
hebben als een vanzelfsprekend rust
punt in de familie. als de toeverlaat 
voor iedereen. als de oma met het 
"snoepoor" voor haar kleinkinderen. 

Samen met pappa, waren zij fijne 
ouders. die elkaar aanvulden en op 
wie de kinderen nooit vergeefs een 
beroep deden en bij wie de kleinkin
deren altijd " thuis" waren. 
Haar hart trok steeds weer naar haar 
geboorteplaats Losser. - En tot op de 
laatste dag kwam de herinnering. 
vooral aan haar eigen moeder. weer 
boven. Samen met haar is zij nu in het 
nieuwe leven bij God. 
Maar tegelijk zal zij altijd blijven voort
leven in ons hoofd en hart. - En on
danks ons groot verdriet willen wij nu 
bidden: Goede God. wij danken U voor 
alles wat zij voor ons heeft betekend. 
Geef haar. die zoveel van zichzelf ge
geven heeft aan ons. nu rust en 
eeuwige vreugde. 

Uw blijken van medeleven en belang
stelling na het zo plotseling overlijden 
van mijn lieve vrouw en onze zorgza
me moeder, schoonmoeder en oma, 
waren ons een grote steun. Wij willen 
U hiervoor hartelijk danken. 

H. H. SUBELACK 
Kinderen en kleinkinderen. 


