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Zij werd geboren te Oldenzaal op 7 mei 1932 en 
overleed onverwacht te Enschede op 27 januari 
1995. Wij hebben afscheid van haar genomen in 
de St. Anconiuskerk te Oldenzaal op 1 februari en 
haar daarna begeleid naar haar laatste rustplaats. 

.Mipt gtdachtm zijn nitt uw gtdarhttn 
tn 11w 11-q,m zijn mijn wegtn nitt. • 

Uts. 55 : 7J 

Deze oude Bijbelse woorden ge••en heel goed ons 
gevoel weer, bij dit afscheid van onze moeder en 
oma. Zo ineens k\vam er een einde aan haar moei
zame levensweg. Gaandeweg raakce ze meer en 
meer verstrikt in een web van angsc en eenzaam· 
heid. Gevangen in een eigen wereldje, waar 1e 
door anderen moeilijk te volgen was. We wilden 
soms 1.0 gfaag begrijpen. wat misschien niec eens 
begrepen kon worden. Toch was ze op haar eigen 
manier heel gek met haar man, hun kinderen en 
l~ter ook hun kleinkinderen. Bezorgd was ze en 
van ti jd tot tijd ook overbezorgd. Het is voor ons 

moeilijk gcw«St om mee haar 1iek1ebeeld om te 
gaan. Je moest vaak noodgedwongen veel harder 
voor haar zijn, dan je eigenlijk wilde. Na de plot
selinge dood van haar man, heeft zij een liefdevol 
' thuis' gekregen op Helmcrzijde. u kreeg er de 
nodige aandacht en voelde zich er war veiliger en 
beschermder. Misschien deed het hur herinneren 
aan vroeger, thuis, waar ze met veel gezinnen bij
een woonden. Waar ze voor elkaar opkwamen en 
deelden war voor handen was. De laatste maanden 
was het of moeder het afscheid voelde naderen. 
Toen zij wist dat al haar kinderen goed op de 
plaacs waren en haar venekerd was, dat zij rusten 
zou bij haar man en ieder nog een foto gegeven 
had ter herinnering, kon en mochc zij eindelijk 
voorgoed haar angst en onrust afleggen. Eindelijk 
rusc en vrede vinden bij God. die als enige haar 
wegen en gedachcen kan doorgronden en bij "ie 
ze nu \•oorgoed thuis mag zijn . 

Moeder en oma, bedankt voor alles wat ie naar 
vermogen voor ons hebe gedaan en betekend. 

Voor uw belangstelling en meeleven danken wij u 
oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal. 1 februari 1995 


