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Zij is geboren op 14 apri l 1930 te Oldenzaal. Op de 
eerste lentedag 21 maart 1996 is ze vrij plotsel ing 
overleden in het Medisch Spectrum te Enschede. 
Biddend en gedenkend nemen wij afscheid van haar 
op 25 maart 1996 tijdens een Eucharistieviering in 
de H. A ntoniuskerk te Oldenzaal om haar daarna te 
herenigen met papa en opa. 

Het is moeil ijk onze mama en oma in een korte tekst 
te beschrijven. 
Het onderstaande lied door Chantal geschreven 
voor haar komende verjaardag, beschrijft voor ons 
allemaal hoe waardevol zij voor ons is. 

"Een teken van l even • 

Daar zi1 ze dan, 65 jaren, 
zoveel gedaan, niet te evenaren. 
Oh wat een vrouw, ja mens ik hou van jou. 

Altijd geven, geven en niet nemen. 
Altiid leven, leven om te geven. 
Wat je ook doel, je bedoelt hel goed. 

En natuurlijk, heb;;; wel eens je dagen. 
En natuurlijk, dan hoef ik niets te vragen. 
Maar ook dat hoort erbij, ;a zelfs dal maakt me blij. 

Want dat is een teken van leven, 
een teken hoe iii ie voe/1. 
fa een teken van leven, aan jou, niel voor niets gegeven. 

Veel meegemaakt, plezier en verdriet 
Je houdt je groot, zodat niemand hel ziet. 
Maar we gooi hel er eens uil, ;a breek door die dikke ruit. 

Want daardoor, creëer je soms problemen, 
die niet nodig zijn, laai ze achterwege, 
want dal geef! alleen piin, terwijl het leven zo fijn kan zijn. 

Ja dat is het teken van leven, 
een teken hoe jij je voelt. 
Ja een teken van leven aan jou, niet voor niets gegeven. 

Uw belangstellingen medeleven bij haar overlijden 
hebben ons enorm gesteund. 
Wij zeggen U daarvoor hartelijk dank. 

Kinderen, kleinkinderen, Olindo 




