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Geheel onverwachts voor haar kinderen 
en kleinkinderen is moeder en oma van 
hen heengegaan. Alhoewel moeder zelf 
wenste zonder ziekte en lijden te ster
ven en op deze wijze haar wens nu 
vervuld is, laat ZIJ een leegte na die 
voor de nabesta~nden erg gevoelig is 
Want zij had nog een centrale plaats. 
door haar zorgzaam karakter voor de 
kinderen en kleinkinderen Ze leefde nog 
zo intens mee met het wel en wee van 
hen en ZiJ was nog zo gastvriJ voor 
iedereen. Haar leven was getekend met 
een zeer groot geloof ; regelmatig ont
ving zij thuis de communie en 's avonds 
viel zij al biddend in slaap. In haar ge
beden zal zij zeker al diegenen inge 
sloten hebben, die haar zo dierbaar wa 
ren. Tot aan de dood van vader met 
wie zij 43 jaren gehuwd is ge~eest, 
was moeder een levenslustige vrouw. 

Maar het heengaan van haar man is 
haar verdere leven erg zwaar gevallen 
Tot aan haar heengaan leefde zij met 
vader in gedachten samen: .. als vader 
er nog maar was" hoorde je haar vaak 
zeggen. De liefde tussen hen beiden 
bleek sterker dan de dood. Daarom 
mogen wij, die achterblijven, ons troos
ten met de gedachten, dat moeder en 
vader weer verenigd zijn over deze dood 
heen. 
In dit geloof hebben wij afscheid van 
moeder en oma genomen op 6 oktober 
in de Martinuskerk te Losser en haar 
bij vader, op het r. k. kerkhof aldaar, 
te ruste gelegd. 
Voor de kinderen en kleinkinderen en 
al diegenen die met moeder verbonden 
waren, zal zij in hun harten blijven 
voortleven als een fijne moeder en oma 
waar zij dankbaar aan terug blijven 
denken. 

Voor uw bl1Jken van belangstelling en 
medeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en 
overgrootmoeder, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen, behuwd-, klein
en achterkleinkinderen. 




