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Moeder werd op 6 januari 1921 geboren te Enschede. Zij 
overleed op 1 december 1993 te Hengelo Ov. na een 
kortstondige 7Jekte ronder persoonlijk afscheid te kun
nen nemen van iedereen die haar dierbaar was. Het ging 
7.o snel. 
Maandag 6 december hebben wij tijdens de 
Eucharistieviering in de O.L. Vrouwekerk afscheid van 
haar genomen, waarna in Csselo haar crematie plaats
vond. 

Ze heeft haar moeder alleen maar ziek gekend en moest 
haar op 6-jarige leeftijd al missen. Haar vader trouwde 
weer, maar de oorlog brak uit en haar broer "ons Her
man", moest ze loslaten. Zij die kwamen gingen. 
Gelukkig trof ze een man met een zachtaardig karakter 
die haar steunde in haar streven liefdevol, eerlijk, oprecht 
en zinvol bezig te zijn. Samen bouwden ze aan een 
toekom5l. 
Ouders en schoonouders werden liefdevol opgevangen. 
Vier kinderen kregen de kansen die moeder nooit kreeg. 
Met grote liefde en inzet werd er een toekom'>l voor ons 
en anderen geschapen. Nooit was het huis te klein, blank 

en zwart. rijk en ann waren welkom voor langere tijd. 
De kostgangers hebben net ro als wij geoolen van de 
enorme nestwarmte, de levenslust, de kwinkslagen, uit
bundige feestjes met vele spelletjes en surprises. 
Toch liet hel verleden haar niei los. 
De vastberadenheid was even roek, ze leek dan te twij
felen, maar onder de mensen hervond ze weer zichzelf. 
Genietend van de bloemen. de vakanties, de goede oude 
dag. ro hadden we Je oog graag lang gezien. 
Je keek met bewondering naar alle fijne eigenschappen 
van je klein.kinderen en waarschuwde er ons voortdu
rend voor niet teveel te eisen van je kinderen. Je had veel 
vertrouwen in de Jeugd. 
Oma had voor de kleinkinderen een luisterend oor. 
Moeder je paste nogro goed in deze wereld. in de familie, 
de buurt en je fijne huis. maar je lichaam kon niet meer. 
Het ging ro snel. 

Moeder we bedanken je voor alles. Je liefde en openheid 
zullen we nooit vergeten. Lieve mOèder, je hebt nu de 
innerlijke rust bij Hem gevonden. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar ziekte 
en na ha.ar overlijden, betuigen wij u onze oprechte dank. 
Bijronder heeft ons getroffen de wannte en zorg van alle 
buren. 

Vader. kinderen en kleinkinderen 
Hengelo Ov. december 1993. 




