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Ons ma werd geboren in Noord Deurningen als 
oudste in een gezin van vijf kinderen. Al jong 
moest ze thuis helpen, in de kruidenierszaak, 
maar ook in het aannemersbedrijf droeg zij 
haar steentje bij. Ze hield van vrolijkheid, ze 
leerde ons pa kennen en in 1941 trouwde ze 
met hem. Ze gingen wonen in Oldenzaal. Er 
werden twaalf kinderen geboren, later kwamen 
er de kleinkinderen bij negenentwintig in getal 
en de vele achterkleinkinderen. De familie 
groeide gestaag, maar voor elk van hen stond 
de deur wijd open. Gastvrijheid stond bij haar 
hoog in het vaandel. Iedereen was bij haar 
welkom, de koffie was snel gezet en ook een 
maaltijd extra was geen probleem. Ondanks 
haar grote gezin was er ook plaats voor broers, 
zussen, neven en nichten. Je was altijd 
welkom, nooit was het teveel. Ze hield van 
gezelligheid en vrolijkheid, intens kon ze 
genieten op feestjes. 

Samen met pa dansen, daar genoot ze van. 
Toen pa vijftien jaar geleden overleed ging ze 
niet bij de pakken neer zitten, al spoedig pakte 
ze de draad van het leven weer op. Gelovig als 
ze was hielp ze graag in de kerk met allerlei 
voorkomende werkzaamheden. Ze was een 
groot Maria vereerder, de reizen naar Lourdes 
maakten een diepe indruk op haar. De laatste 
jaren ging haar gezondheid achteruit, haar 
gezichtsvermogen werd minder en haar 
geheugen liet haar steeds meer in de steek. 
Een verhuizing naar het verpleeghuis volgde. 
Maar ondanks haar afnemende gezondheid en 
de verhuizing naar het verpleeghuis bleef ze 
vrolijk, ze was dankbaar met elk bezoekje, hoe 
kort soms ook. De zorg van het personeel en 
de vrijwilligers wist ze te waarderen en was hier 
zeer dankbaar voor. 
Wij verliezen in haar een lieve en fijne ma en 
oma, dankbaar zijn we dat we haar zo lang in 
ons midden mochten hebben. 

Wij danken iedereen, die op welke manier onze 
ma, oma en overgrootmoeder heeft geholpen 
en gesteund vooral in de laatste jaren. Ook 
danken wij iedereen voor de waardering en de 
getoonde belangstelling. 

Kinderen klein en achterkleinkinderen 




