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Zij werd op 10 maart 19:l4 geboren in 
Slotwijk, en na een vruchtbaar leven hier 
op aarde voor 84 jaren, riep God haar tot 
Zich na een langdurige ziekte, in het ver
pleeghuis "Oldenhove" in Losser op 16 
mei 1988. 
Na de viering van de H. Eucharistie 
volgde de begrafenis op het kerkhof in 
Oldenzaal. 19 mei 1988. 

We weten van de Heilige Schrift dat God 
de gever is van alle goeds. Maar hij geeft 
zijn gaven door mensenhanden. Wij zijn 
Hem bijzonder dankbaar voor alles wat 
Hij ons heeft gegeven door de handen en 
het hele leven van deze moeder, Haar 
ganse leven heeft ze hard gewerkt en ge
zorgd voor haar gezin. Ze was een een
voudige vrouw die met toewijding en liefde 
voor haar gezin opkwam; een voorbeeld 
van naastenliefde en plichtsbesef. Nooit 
was voor haar Jets te veel. Ze genoot 

niet alleen van haar kinderen, doch ook 
waren haar kleinkinderen en achterklein
kinderen haar bijzonder dierbaar. 
Nu is ze van ons heengegaan .... licha
melijk. Doch we weten dat haar liefde en 
interesse voor allen die ze beminde bij 
ons zat blijven. Goede Vader in de hemel, 
wij geloven dat het leven uit Uw hand 
voortkomt en door Uw hand ook weer 
wordt teruggenomen. U bent de Heer van 
het leven en de dood. Wij bidden U dat 
Gij onze dierbare moeder wilt opnemen in 
de rij van hemelingen. Doe haar de 
woorden van het Evangelie horen; " Goede 
Moeder, met weinig was je tevreden op 
aarde. Ik zal je aanstellen over veel. 
Treed binnen in de vreugde van Uw Heer". 
lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank 
julli allen voor de liefdevolle zorgen waar
mee ik omringd werd vooral gedurende 
de tijd van mijn ziekte. Ik wens jullie 
allen nog veel goeds en moois In jullie 
verdere leven. Bewaard jullie onderlinge 
liefde. 

Voor uw blijken van deelneming, onder
vonden tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze dierbare moeder, behuwd
en grootmoeder, betuigen wij U onze 
hartelijke dank. 


