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Zij heeft haar hele leven hard gewerkt voor haar 
gezin, niets was haar teveel. 
Door haar opgeruimde karakter had ze altijd voor 
iedereen een warm plekje in haar hart, hierbij 
verdrong ze vaak haar eigen wensen. 
Ruim 54 jaar heeft ze een gelukkig huwelijk ge· 
had met Antoon en samen hebben ze 4 kinderen 
liefdevol opgevoed en grootgebracht, lief en 
leed samen gedeeld . Ze was altijd gehecht aan 
haar eigen plekje van veiligheid en geborgen· 
heid, daar was ze in haar element. Terwijl ze al 
een leeftijd had bereikt om samen met Antoon 
van het leven te genieten, heeft ze het nog als 
haar plicht gezien 10 jaar vol toewijding, haar zus 
Wilma te verzorgen. Hoewel ze het belangrijk 
vond altijd voor een ander klaar te staan, heeft 
ze altijd genoten van haar hobby's, tuinieren, 
schilderen en handwerken. Het was dan ook 

menselijkerwijs héél jammer dat ze ruim 4 jaar 
geleden getroffen werd door een hersenbloe· 
ding. Dit bracht een grote verandering in haar Ie· 
ven maar haar wilskracht en positieve denkwijze 
hebben haar er bovenop geholpen. 
Samen met Antoon heeft ze nog verder kunnen 
genieten van het leven. Deze 4 jaar werd ze lief· 
devol verzorgd in het verpleeghuis "Gerardus 
Majella" te Denekamp. In deze tijd heeft ze alle 
ondersteuning gekregen van de kinderen en fa
milie. Vooral van Antoon heeft ze alle aandacht 
en liefde gekregen die hij haar kon geven. 
Ook al viel het hem soms héél zwaar, hij haalde 
haar elke dag op, om samen te genieten in hun 
huisje. Hiervoor is ze Antoon ook erg dankbaar 
geweest. Haar gezondheidstoestand was de 
laatste tijd niet meer zo stabiel maar dit w ilde ze 
ons niet laten merken, altijd bleef ze er opgewekt 
onder. 
Intens verdrietig zijn wij dat ze toch nog onver
wachts van ons is heengegaan. Trots was zij op 
haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinde
ren maar wij zijn trots zo'n vrouw en moeder ge
had te hebben. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze moeder, oma en 
overgrootmoeder zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

A . POLLEMANS 
Kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. 




