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Zij werd op 25 januari 1941 te Borne geboren. Na 
getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament 
der Zieken, is zij na een liefdevolle verpleging in het 
ziekenhuis "Twenteborg" te Almelo op 2 mei 1999 
overleden. 
Wij hebben haar na een gezongen uitvaartdienst op 
6 mei in de parochiekerk van de H. Pancratius te 
Tubbergen, naar het crematorium te Almelo begeleid. 

Met dankbaarheid kijken wij op het leven van ma te
rug, het is alleen niet te begrijpen dat ze al zo jong 
geroepen werd om van ons heen te gaan. 
De gezondheid van ma liet het laatste jaar sterk te 
wensen over, veel weken van dit jaar heeft zij in het 
ziekenhuis doorgebracht. In vrede heeft zij temidden 
van ons, haar leven aan de Heer teruggegeven. 

We herinneren ma als een lieve vrouw, die altijd wel 
ergens mee bezig kon zijn. Op de eerste plaats, was 
zij helemaal betrokken bij het gezin en de kleinkinde
ren waar zij samen met pa zo gek op was. 
Als ze maar iets voor een ander kon betekenen dan 
stond ze altijd voor een ander klaar, ma cijferde zich
zelf vaak helemaal weg. Ma hield van de natuur en 

was graag in de tuin bezig, de vele bloemen in deze 
tijd zijn nog stille getuigen van haar zorg. Ze heeft 
veel vrijwilligerswerk gedaan, vroeger bracht ze vaak 
ouderen met de auto naar gezellige bijeenkomsten. 
Ruim 25 jaar heeft zij veel voor de plaatsel ijke col
lecte van de Kankerbestrijding betekend, ontelbare 
malen ging zij door weer en wind met de collectebus 
van huis tot huis. 

Slechts enkele dagen heeft zij plezier gehad van de 
lift die voor haar in huis was gemaakt, zo kon ze weer 
boven komen. Ze was heel dankbaar, omdat ze met 
alle beperkingen toch thuis kon blijven functioneren. 
Elke achteruitgang was ma steeds weer te boven 
gekomen, maar onlangs werd zij benauwd en her
stelde ze niet meer. Ze heeft haar best gedaan om te 
strijden en bij ons te blijven, in vrede ging zij van ons 
heen. Ma, bedankt voor alles! 

Voor alle blijken van belangstelling tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moe
der en oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Tubbergen, 6 mei 1999 
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