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Z ij werd geboren te Hengelo ov op 4 novem
ber 1914 en nadat zij het H. Sacrament der zie
ken had ontvangen, werd zij door de Heer 
teruggeroepen op 15 november 1984 te Hengelo 
ov. De crematie vond plaats op 19 november 

d.a.v . te Usselo. 

Als een goede moeder heeft zij zich altijd in
gezet voor haar gezin: dat kwam op de eerste 
plaats, daarop was al haar zorg ger icht. Tegen· 
slagen zijn haar h ier in niet bespaard gebleven, 
maar zij heeft deze kunnen dragen en verwer
ken. zeker ook dankzij haar d iep geloof: zij 
vond steun in het gebed. 

Zij w ist van het leven te genieten in een goe
de gezondheid en daarom moet het voor haar 
een geweldige schok geweest zijn , toen zij ver
nam dat zij ongenees lijk ziek was: maar ook 
deze plotsel inge overgang van gezond- naar 
ziek-zijn heeft zij rustig en reëel onder ogen 
gezien en zonder paniek doorgemaakt. 

Zij was graag bij haar kinderen en kle inkinde· 
ren, die voor haar een grote steun zijn geweest 
na het overlijden van haar man en dearom wi l
de zij ook graag • ondanks haar ziekte • temid· 
den van hen haar zeventigste verjaa rdag vieren . 

Op het einde van haar leven was zij vervuld 
van gedachten aan pa, aan zijn sterfdag: zij is 
daarnaar toegeleefd en wij die achterblijven. 
k inderen en kleinkinderen, mogen geloven dat 
zij nu weer samenzijn " in het huis van mijn 
Vader, waarin vele woningen zijn " : aldus heeft 
Christus het ons geleerd. 

Een mens lijdt dikwijls ' t meest . 
door het lijden dat hij vreest. 
doch dat nooit op zal dagen. 
Zo heeft men meer te dragen 
dan God te dragen geeft. 

Uit dankbaarheid voor uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 




