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Zij werd geboren te Lonneker op 16 november 1903. Gesterkt 
door de ziekenzalving en de gebeden van de heilige kerk is zij 
vol overgave overleden op woensdag 7 februari 2001 in het 
Dijkhuis te Borne. De uitvaart vond plaats op maandag 
12 februari 2001, waarna zij te ruste werd gelegd op het 

r. k. kerkhof te Borne. 

Op gegroeid in Lonneker is zij in haar huwelijk komen 
wonen in Hasselo, waar zij samen met haar man zich inzette op 
de boerderij en met grote toewijding leefde en werkte voor haar 
grote gezin. 

Het leven bracht haar de vreugde en ook de zorg voor haar 
kinderen. Zij heeft er een verloren van één jaar en van zes jaar. 
Deze laatste verloor zij tegelijk met haar eigen ouders bij een 
treinongeluk in 1938. 

Toen de jongste dochter trouwde en vader zijn blijdschap 
thuis uitte met de woorden: "Nu hebben we al onze kinderen op 
de plaats", verloor zij op die feestelijke dag plotseling haar man 
en de kinderen hun vader. 

Zij bleek vanuit haar diep geloof over een grote kracht te 
beschikken en wist zich door alle wederwaardigheden toch te 
handhaven. Toen de boerderij moest wijken, ging zij wonen in 
Borne op de Pellenhof, vanwaar haar aandacht en meeleven 
steeds uit ging naar haar kinderen en kleinkinderen. Ook de 
achterkleinkinderen lagen haar na aan het hart. In haar drukke 
en zorgzame leven heeft zij ook vreugde en ontspanning beleefd 
samen met familie en bekenden; en zij vond haar grote plezier in 
gezellig kaarten. 

Toen op 97-jarige leeftijd haar krachten minderden, heeft 
zij, gesterkt door de ziekenzalving en het gebed, zich gelaten en 
vol vertrouwen in Gods hand gesteld. Omringd door haar 
kinderen, is zij naar de Heer gegaan. 

Bij ons allen blijven dankbare herinneringen leven aan zo'n 
goede en lieve moeder, oma en super-oma. 

Moge de Heer haar geven de vreugde en vrede in het 
eeuwig leven bij God in de hemel, verenigd met alle dierbaren, 
die haar zijn voorgegaan. 

"Veel heb je in ons leven betekend, Moeder, 
Je stond altijd voor ons klaar. 

Daarom zullen we jou in ons hart bewaren, 
Als een moeder die heeft welgedaan". 

Hartelijk dank voor uw medeleven bij het ziekbed en het 
overlijden van onze dierbore moeder, oma en overgrootmoeder. 

Familie Weghorst. 




