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Ma werd geboren op 12 december 1937 in Rossum, 
als oudste kind uit een gezin met zeven kinderen. 
Op 18 oktober 1967 trouwde ze met Marinus Ankoné 
en vanaf dat moment gingen ze in Oldenzaal wonen, 
in de wijk Zuid Berghuizen. Al gauw kregen ze drie 
kinderen: Mariël, Nick en Ruud. Voor ma waren dat 
heerlijke jaren. Ze zorgde goed voor haar gezin en 
dat deed ze graag. Goede herinneringen hebben wij 
aan de vakanties in Duitsland en de familie uitstapjes 
naar onder andere Ibbenbüren en Prickingshof. Ook 
denken wij aan de tijd dat wij allemaal op voetbal 
zaten en pa en ma altijd langs de lijn stonden. Ma 
voelde zich verbonden en draaide ook in die jaren 
vele dagen kantinediensten voor d e voetbalclub. 
Ma was echt een gezelligheidsmens en een 
levensgenieter.'s Zomers maakte ze samen met pa en 
de kinderen lange fietstochten, liefst ook mei andere 
familie leden of kennissen. Ma zorgde dan altijd 
voor lekkere broodjes en koffie. Het huis stond al
tijd open, ook later voor vrienden van de kinderen. 
Op familiefeestjes had ze altijd wel een voordracht in 
petto. Zelf had ze van tevoren al de grootste lol. Een 
prui kof een oude wandelstok was voor haar voldoende 
om er iets leuks van Ie maken, de rest kwam vanzelf. 

Toen pa op 58-jarige leeftijd met de VUT ging heb
ben ze vele trips gemaakt naar Spanje, Portugal en 
Turkije. Ma kende a lle hotels in Malgrat de Mar. Vele 
jaren hebben ze genoten, ook later toen de kleinkin
deren Amy en Ruby werden geboren. Ma was een 
sociale, gezellige en levenslustige vrouw. Met 
haar kleinkinderen speelde ze spelletjes ook liefst 
met prijsjes erbit want ze gaf ook graag. Helaas 
werd pa ernstig ziek in 2006 waardoor hij in een 
verpleegtehuis moest worden opgenomen. Op dat 
moment "stuurde ma alle zeilen bij" . Haar koers 
veranderde en de zorg voor pa heeft haar ruim twee 
jaar volledig in beslag genomen. Elke dag bezocht 
ze pa en gaf hem eten en de nodige verzorging die 
ze uiteraard met liefde volbracht. Desondanks een 
moeilijke en onzekere tijd voor haar waarin ze veel 
had aan de steun van familie en bekenden. Toen 
pa overleed op 14 november 2008 pakte ma snel en 
moedig haar leven weer op. Dil deed ze volledig op 
eigen initiatief. Zo leerde ze op latere leeftijd haar 
passie voor muziek nog herontdekken door bij een 
koor te gaan genaamd Impulsief. Ook maakte ze 
nog vele dagtochten en genoot ze van vakanties met 
vriendinnen en de KBO. Helaas is dit van te 
korte duur geweest voor zo'n actieve en levens
lustige vrouw. Op 9 februari 2012 werd ma 
volled ig onverwacht en met grote schrik uit ons 
leven weggenomen. Dit hadden wij maar ook zij 
zeker nie t verwacht. Ze had nog zoveel plannen ... 

/-let leven is een voortdurend afscheid 
Maar wie van zijn herinneringen kan genieten 

Leeft tweemaal 


