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Zij werd geboren op 18 september 1907 te Losser. 
Vredig is zij ingeslapen op 23 december 2001. Na de 
gezongen uitvaartviering in de ll. Hartkerk te 
Hengelo op zaterdag 29 december hebben wij haar 
naar het crematorium te Usselo gebracht. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlij
den van moeder, danken wij u hierbij oprecht. 

Namens kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 

94 Jaar, is een mooie leeftijd. Ma heeft veel mee
gemaakt: oorlog, ziekten en overlijden van man, 
alle broers en zussen en haar schoondochter Ria. 
Voor haar kinderen was ma altijd heel zorgzaam. 
Ma heeft altijd veel en tot op hoge leeftijd ge
werkt. Haar motto was: "Doar blief ie jong bie". 
Ma. en .1.0 werd ze ook door mensen genoemd die 
niet haar kinderen waren, stond a ltijd voor ande
ren klaar. Vaak werd er een beroep op haar gedaan 
en nooit vergeefs. Ma kwam dan ook als een zelf
standige vrouw over. Mocht graag mensen om zich 
heen hebben en genoot van haar klein- en ach ter
kkinkinderen. Met pa was ze ahijd op pad met de 
Volkswagen Kever. Velen herkenden hen daardoor 
en wij kregen dan ook regelmatig van bekenden te 
horen waar ze hadden gereden . Toen pa 7 april 
1994 overleed. was ma haar maatje kwijt. Ze miste 
hem erg en zei dan ook dat het een lelijke streek 
was dat hij gegaan was. De laats te jaren moest ma 
steeds meer inleveren. Zo moest ze in maan 2000 
naar een verzorgingscentrum waar ze het niet leuk 
vond. Het laatste ha lf jaar heeft ma in het ver
pleeghuis "Trivium" ge leefd waar ze vaak ze i: 
"Voor mij hoeft het n iet meer". De laatste weken 
vertelde ma dat ze een afspraak met "hierboven" 
had. De maand december zou ze nog netjes hier 
blijven. maar in januari moest hij haar ophalen. Ze 
had in haar leven altijd haar best gedaan; nu moest 
God zijn best voor haar doen. En zo is he t ook 
gegaan. Heel rustig is ma ingeslapen. Ma is weer 
herenigd met pa en ze zijn weer een twee-eenheid. 




