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Zij werd geboren te Lonneker, 1 mei 
1899. - Gesterkt door het H. Sacra
ment der zieken is zij geheel onver-

wacht in de Vrede van Christus 
overleden in het Stadsmatenzieken
huis te Enschede op 7 januari 1981. 

Met een plechtige Eucharistie viering 
in de kapel van het Dr. Ariënstehuis 

hebben w ij op 12 januari haar toever
trouwd aan de Heer van alle Leven. 

Het doet ons pijn zo plotseling af
scheid van haar te moeten nemen. 

Al mocht zij dan 'n gezegende leef
tijd bereiken: niets wees erop, dat haar 
dood zo spoedig komen zou. 

Zij was er echter geheel op voor
bereid, ook al kon zij nog volop ge· 
nieten van de kleine vreugden van het 
leven . Vooral de hartelijkheid van haar 
kinderen en kleinkinderen en van haar 
andere familieleden was haar grootste 
steun. 

Zoals zij ook zelf haar levenlang 
open gestaan heeft voor anderen en 
aan eenieder hartelijk meeleven wist te 
schenken. 

Zo toonde zij haar gP.lovig-zijn ook 
in de wijze waarop zij de vele tegen
slagen in haar gezin en door haar ei
gen jarenlange invaliditeit wist te aan
vaarden. In stilte zocht zij daartoe de 
kracht in het gebed en bij Christus in 
de H. Eucharistie. 

Wij bewaren aan haar de dankbare 
herinnering van een zorgzame moeder 
en schoonmoeder, 'n lieve oma vooral, 
die ons en vele anderen door haar per
soonlijkheid veel heeft meegegeven. 

We mogen ons getroost weten, dat 
God haar trouw in vreugde en kruis, 
nu ook belonen zal met de eeuwige 
vreugde, die Hij bereid heeft voor allen, 
die Hem liefhebben. 
Goede moeder, lieve oma, rust in vrede ! 

Voor Uw blijken van meeleven zeggen 
wij U hartelijk dank. 

De familie. 




