
De Jevensvlam in haar hart is opgehouden 
met branden. De vonkjes ervan zijn de her
inneringen die ons hart blijven verwarmen" 
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Ma zag het levenslicht te Losser op 22 dec. 
1912. Toch nog onverwacht moesten wij 
haar leven uit handen geven toen zij op 15 
jan. 1990 overleed in het Kon.Julianazie
kenhuis te Hengelo. Op 19 jan. hebben wij 

te Usselo afscheid van Ma genomen. 

Zó kunnen we het leven van mijn geliefde 
vrouw en onze fijne moeder en oma nog 
het best typeren: een hart-verwarmende 
vrouw bij wie je je snel echt thuis kon voe
len. 
In ons gezin was zij de bindende figuur: al
tijd belangstellend naar ieders wel en wee. 
Vooral voor haar kleinkinderen had zij een 
open oor. Gastvrijheid stond hoog in haar 

vaandel, zij hield van mensen en van gezel
ligheid. 
Dat zij het vijftig jaar getrouwd zijn heeft 
mogen vieren temidden van zovelen, 
mogen we een gelukkig moment noemen. 
De enorme belangstelling heeft haar heel 
goed gedaan. Nu is er de leegte en het ge
mis. De jaren van zorg, eerst zo liefdevol 
door Pa en later ook door het verpleeghuis 
St. Elisabeth hebben een einde genomen. 
Wij blijven met Ma verbonden door alle her
inneringen en ook in het geloof en het ver
trouwen dat zij nu mag zijn in het huis van 
de Heer. Zoals de apostel Paulus zegt: 

"Als het lichaam, dat onze aardse woning 
is, wordt neergehaald, heeft God al een 
woning voor ons gereed in de hemel. Een 
onvergankelijk, niet door mensenhand ver
vaardigd huis". 

Voor uw soms jarenlange meeleven en be
zoekjes, ook nu bij het afscheid van mijn ge
liefde vrouw en onze fijne moeder en oma 
zeggen wij u dank. Het was voor ons een 
grote steun en troost. Mogen wij u vragen 
Ma in uw gebeden te blijven gedenken. 
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