
'n Fijne en dankbare herinnering aan 

CORRY WELLER 

sinds 1983 weduwe van 

LEO SIEGMUND. 

Moeder werd geboren op 20 jan. 1903 
in Enschede. - Zij woonde nog zelf

stc:'ndig in haar eigen huis aan de 
Blijdensteinlaan. 

In haar slaap is ze getroffen door een 
hersenbloeding. Na 'n korte opname 
in het ziekenhuis Ziekenzorg, is ze 

daar rustig ingeslapen op 
Zondagmorgen 26 mei 1991. 

Op de verjaardag van vader, 29 mei, 
hebben we tijdens een Eucharistie

viering in de St.Jozefkerk te Enschede 
afscheid van haar genomen. 

Daarna hebben we haar begeleid 
naar het cremator ium in Usselo. 

t 
Een lieve, hartelijke moeder en 'n 
fijne oma is plotseling van ons heen
gegaan. Wel op de manier zoals zij 
zich gewenst had, zonder verpleeg
huis en zonder pijn. 

Haar alleen-wonen baarde ons wel 
zorgen. Maar met de hulp van zeer 
velen, kon z ij in haar huis blijven 
wonen. 

Háár huis en een thuis voor ons 
allemaal : zonen, schoondochters, 
kleinkinderen en allen, die een ruime 
plek hadden in haar hart. 

Als we haar leven moeten kenmer
ken, dan spreken we over de liefde
volle warmte, die van haar uitging. 
Over het altijd maar bezig-zijn. 
Ze heeft zich voor veel met hart en 
ziel ingezet. En ze was blij als er 
praters aan de deur kwamen. 
Met 't wel en wee van haar kinderen 
en kleinkinderen leefde ze intens 
mee. 

Toen haar geheugen haar in de 
steek liet, vond ze het vervelend, dat 
ze niet iedereen meer bij naam kon 
noemen. Met de opmerking: je weet 
wel wat ik bedoel, kon ze altijd uit 
de voeten. 

Moeder had een eigen kijk op het 
kerk-zijn ; op het gelovig-zijn. 
Geloven was voor haar een "doen " . 

z.o.z. 



Niet zeuren, maar heel concreet mee 
werken aan de opbouw van een 
bewoonbare wereld. 

Ze kon goed contacten leggen. 
Ze was een innemende vrouw, die met 
een grote nuchterheid en met haar 
eigen humor in deze tijd stond. 
Voor zo'n leven zijn we haar dank
baar. - We weten, dat ze met haar 
Gods-vertrouwen nu bij diezelfde 
God is: gelukkig en herenigd met 
vader. 

In onze verhalen bl ijven we haar 
in herinnering houden, meer nog in 
de levensinstelling, die zij ons heeft 
willen meegeven. 

Wij zijn U erkentelijk voor uw mee
leven na het overl ijden en de uitvaart 
van onze moeder, schoonmoeder en 
oma. 

Kinderen en kle inkinderen 
SIEGMUND. 




