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Zij werd geboren 13 oktober 1906 te En
schede. Tengevolge van een ongeneselijke 
kwaal overleed zij de 29e april 1985 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal, voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving. Na de 
Eucharistieviering in de kerk van de H. 
Drieëenheid te Oldenzaal op 3 mei heeft 
de crematie van haar lichaam plaats ge
had te Usselo. 

Bij alle verdriet om het sterven van onze 
lieve moeder en oma overheerst toch de 
dankbaarheid voor alles wat zij voor ons, 
haar kinderen en kleinkinderen, heeft ge
daan en betekend. Zij heeft heel haar 
leven voor ons klaar gestaan en ons om
ringd met hartelijke liefde en zorgzame 
toewijding. Als het om haar gezin ging, 
was haar nooit iets teveel. Het overlijden 
van vader vijf jaar geleden heeft haar 
sterk aangegrepen en veel verdriet ge
daan. Meer dan vijftig jaren lang heeft zij 
lief en leed met hem gedeeld in een goed 
en harmonieus huwelijk. Maar zij was 
een sterke vrouw die begreep, dat zij 

verder moest leven omwille van haar negen 
kinderen. Haar geloof en haar van nature 
opgewekte en blijmoedige karakter hebben 
haar behoed voor apathie en levens· 
moeheid. Ook de hartelijke vriendschap 
die zij van zovelen mocht ontvangen is 
een grote steun en troost voor haar ge
weest, ook tijdens haar langdurige en 
pijnlijke ziekte. 
We zullen moeder en oma in dankbaar
heid en met grote genegenheid blijven 
gedenken en in ons gebed met haar ver
bonden blijven. Moge God haar belonen 
voor haar zorgzaam en offervaardig leven 
en haar laten delen in de heerlijkheid van 
Jezus Christus, onze verrezen Heer. Hij 
heeft ons verzekerd: "Wie in MIJ gelooft, 
zal leven, ook al is hij gestorven." We 
hopen moeder en oma eens terug te zullen 
zien in dat andere leven, waarheen zij 
ons is voorgegaan en waar geen plaats 
meer Is voor leed, ziekte en dood. 
Moge zij rusten In vrede. 

Voor Uw belangstelling en meeleven bij 
de ziekte en na het overlijden van onze 
geliefde moeder en oma zeggen wij U 
hartelijk dank. 

Haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Oldenzaal, 3 mei 1985 




