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JOHANNA ALOUISA VRIELINK 

weduwe van JacobJs Johannes Bäu:ner 

Zij werd geboren te Markelo op 21 juni 1897. 
Sinds de dood van vader op 10 juni 1006 is 
haar leven lang niet altijd over rozen gegaan. 
Grote zorg had zij over de toekomst van 
Trees. God nam moeder deze zorgen af toen 
Trees op 23 maart 1975 vrij plotseling over
leed. Toch had zij in haar hart Trees altijd 
bij haar. Grote droefheid was er toen haar 
zoon Gerrit in Nijmegen op 3 februari 1976 
overleed. 
Maar bij dit alles werd zij niet opstandig. In 
stllte droeg zij haar kruis. Haar diep geloofs
leven hielp hsar deze offers te aanvaarden. 
Heel veel liefde heelt moeder ons gegeven. 
Zij is een fijne moeder voor ons allen qe, 
weest. Ook al hebben wij er vrede mee. dat 
moeder op vrij hoge ouderdo;n van ons is 
heengegaan, we zullen haar missen. Zij was 
de bindende schakel in de familie en je ei
gen moeder kun je eigenlijk nooit missen. 
Zij laat thuis een lege plaats achter. 
Maar naast dit gemis is er vooral dankbaar
heid, dat zij zolang onze moeder en oma 
heelt mogen zijn. De laatste jaren werd haar 
lichamelijke en geestelijke gezondheid min
der. Een paar weken voor haar overlilden 
werd moeder opgenomen in het Dr. Borst
huls in Hengelo. Daar ontving zij het sacra
ment der zieken. Zaterdag 27 september 1980 
Is ze overleden. Op 2 oktober vierden we 
samen de Eucharistie ten afscheid en heb
ben haar toen te rusten gelegd bij vader op 
het parochieel kerkhof te Goor. 
Laat ons bidden: God, U nodigt ons uit om 
in U te geloven als een God van het leven 

en niet van onheil, afbraak en dood. U bent 
meer dan de dood, U bent zelfs meer dan 
het leven zoals wij het kennen, meer dan het 
geluk waarvan wij nauwelijks durven dro
men. In Jezus Christus deelt U ons bestaan, 
zelfs ons sterven gaat niet buiten uw heilza
me aanwezigheid om. Neem moeder daarom 
op in uw Koninkrijk van licht en vrede. Moge 
zij U aanschouwen van aangezicht tot aan
gezicht. Amen. 

Voor uw blijk van medeleven, ondervonden 
na het heengaan van onze lieve moeder en 
oma, betuigen wij U onze welgemeende 
dank. 

Familie Bäumer 




