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Zij werd geboren op24 juni 1906 te Enschede. 
Gesterkt door het Sacrament van de zieken 
is ZIJ overleden in ,,'t Kleyne Vaert", op 
17 december 1989. 
Biddend hebben we afscheid van haar 
genomen tijdens een gezongen Eucharistie
vienng in de Mariakerk op 21 december, 
waarna we haar begeleid hebben naar 
het kerkhof, de Westerbegraafplaats 
te Enschede 

Bij alle droefheid om haar afscheid overheerst 
toch een gevoel van diepe dankbaarheid. 
Wij zijn dankbaar dat zij in alle eenvoud voor 
ons zo'n fijne en lieve moeder en oma is 
geweest. 
Haar leven werd getekend door een 
van-zelf-sprekende dienstbaarheid aan haar 
gezin. Hard werkend heeft zij samen met 
papa alle lief en leed in de zorg voor de 
kinderen e_,:i de winkel gedeeld: de vreugde 
van alle bl1Jde momenten in het gezin maar 
ook de offers 1n tijden dat het moeilijk was. 
Haar leven was helemaal ingesteld op de 
ander: op God op w ie zij haar leven bouwde 
op man en kinderen die haar alles waren'. 
Toen vader in 1966 plotseling stierf, 
betekende dat voor haar een grote leegte. 

Toch zette zij moedig haar schouders eronder 
en vond zo de kracht om dóór te gaan. 
Begaaft met een sterk karakter, een helder 
opgewekte geest en een sterk geloof in God 
sloeg zij zich op een voorbeeldige wijze door 
de moeilijkheden heen. 
Haar laatste levensjaren bracht zij door in het 
verpleeghuis , ,'t Kleyne Vaert". Daar werd 
zij liefdevol verzorgd, verpleegd en 
gewaardeerd. 
Belangstellend en meelevend bleef zij altiJd 
voor ons haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind. Dankbaar voor alle kleine 
lieve attenties. 
Voor de medebewoners had ze een luisterend 
oor en vaak een opbeurend woord. 
Vaak kon Je haar biddend aantreffen, in de 
kapel of zomaar ergens in de tuin, in Gods 
vnJe natuur. Ze had een grote verering voor 
Mana van altijddurende bijstand. 
De laatste woorden die moeder ons heeft 
meegegeven waren: ,.Fijn dat jullie er 
allemaal zijn. Bedankt kinderen." 
Toen God haar riep was ze daar voor klaar. 
Samen met al haar kinderen, die biddend om 
haar heen verzameld waren, hebben wij haar 
leven vertrouwvol gelegd in de handen van 
God. Dat zij nu moge rusten in Vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens 
haar verblijf in het verpleeghuis en uw 
aanwezigheid bij het afscheid van onze lieve 
moeder en oma betuigen wij U onze dank. 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 




