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De gezongen uitvaart vond plaats op 19 maart 
in de Plechelmusbas11iek te Oldenzaal. waarna 
we haar vergezeld hebben op haar laatste 
gang naar de Gemeenteli1ke Begraafplaats 
aan de Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Een sterk Godsvertrouwen was de leidraad 
m haar leven. Naar gelang de omstandighe
den kreeg werk of gebed de voorrang. 
De H. Maria had een zeer speciaal plekje in 
haar hart. Talloze kaarsen werden aangesto
ken voor even zo vele intenties. Elke vrijdag 
bezocht ze met tante Ton1e de H. Mis. waarna 
bij een kopie koffie de laatste n1euwt1es wer
den u,tgew1sseld. 
Manmoedig sloeg ze zich door de donkerste 
dagen 1n de oorlog toen Pa in het werkkamp 
in Osnabrück verbleef. Een Godswonder 
noemde ze het, toen hij toch nog terugkeerde. 
In haar ideeën over opvoeding was ze, naar 
de tijd gerekend, "voorli1k". Ze hechtte zeer 
aan een opleiding voor haar kinderen. Ook de 
me1s1es hoefden niet meteen mee te verdie
nen. maar kregen de kans om een Mulo-
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diploma te halen. Ook was zij geïnteresseerd 
in de studie van haar kleinkinderen. 
Luxe was haar vreemd. Met weinig was ze te· 
vreden. Nooit deed iemand tevergeefs een be
roep op haar. Op bewonderenswaardige w11ze 
heeft ze Pa tot het einde toe verzorgd toen hij 
ernstig ziek werd. 
Haar grootste hobby was "werken op 't land". 
Het gelukkigst was ze in haar eigen groente
en bloementuin. In de overvloedige oogsten zou 
en moest iedereen delen. 
Reizen waren aan haar niet besteed, maar naar 
het 1aarliJkse uitstapje met ··Gelderman" keek 
ze toch wel uit. 
De laatste Jaren ging haar gezichtsvermogen 
sterk achteruit. waardoor ze veel dingen met 
meer kon doen. Elke winter verlangde ze naar 
de zomer. zodat ze weer lekker van de zon kon 
gemeten. Helaas was het haar niet gegund om 
tot de laatste dag m de T11gaardenstraat te 
blijven wonen. Dankbaar mogen we Zijn voor 
de goede verzorging die zij heeft gehad 1n het 
21ekenhu1s en het verpleegtehuis. Toen ziJ rus
tig stierf in Losser. waar ziJ ook was geboren, 
was de cirkel rond. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
w11 u hartelJJk. 

De familie 




