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Geboren op 22 augustus 1913. Zij is op 9 januari 2000 
gestorven, nadat ze het Sacrament van de Zieken heeft mo
gen ontvangen. 
Verdrietig, maar dankbaar hebben wij in huiselijke kring af
scheid genomen van mama en oma en haar na de plechtige 
uitvaart in de O.L. Vrouwekerk begraven, samen met de urn 
van papa, op het r.k.kerhof aan de Deurningerstraat. 

Nooit klagend, nooit vragend, 
Altijd alles zelf dragend. 
Zo was zij in haar leven 
Haar arbeidzame handen 
hebben nu voor immer rust gekregen. 

Mama en oma was een lieve en hartelijke vrouw, die zeer 
begaan was met het wel en wee van haar kinderen en kleinkin
deren, maar ook met alle medemensen. Niets vroeg ze voor 
zichzelf. 
Ze vertelde gaag over de fietstochten die ze vroeger in Twente 
maakte. Ze kon intens van de natuur genieten. 
Na een ernstig ongeval werd ze erg beperkt in al haar moge
lijkheden, waar ze veel verdriet van had. Toch had ze samen 
met papa de kracht om vijf kinderen groot te brengen. 
Een hoogtepunt in haar leven was de bedevaart naar Lourdes, 
die ze maakte nadat ze door acute reuma getroffen werd. 

Ondanks haar vele ziek zijn heeft ze haar oudste zus, tante 
Annie, tien jaar lang thuis opgenomen en verzorgd. 
Twee jaar later werd papa ernstig ziek en ook hem heeft ze tot 
het einde toe liefdevol verzorgd, waardoor papa ook thuis kon 
sterven. 
Ook genoot ze intens van haar huis en tuintje, dat ze na de 
dood van papa tot het laatste toe zelf verzorgde. Haar tuin, 
haar planten en de vogels om het huis zorgden ervoor dat ze 
tot het laatst toe van de natuur heeft mogen genieten. 
In àe herfst, toen haar einde al in zicht was, zorgde ze ervoor 
dat de bollen nog in de grond kwamen. 
Ze had een grote levenswil en vond het moeilijk haar ziekte te 
accepteren en afscheid te nemen. 
De laatste twee maanden kon ze niet meer alleen thu is zijn en 
werd ze bij Jozefa in de huiselijke kring opgenomen en ver
zorgd. Ook in deze periode verloor ze haar gevoel voor 
humor niet. 
Wij zijn dankbaar dat we de kans hebben gekregen in deze 
tijd voor háár te mogen zorgen. Ze genoot van haar kinderen 
en kleinkinderen om haar heen. 
Nadat we de feestdagen heel intens met haar gevierd heb
ben, is ze toch nog onverwachts ingeslapen. 
Mede door de goede zorgen van kinderen, kleinkinderen 
thuiszorg en de huisarts is het mogelijk geweest deze 
onvegetelijke tijd met haar te beleven. 

Dag lieve mama en omie 

Kinderen en kleinkinderen. 
Hengelo, 14 januari 2000 


