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Pa, na een leven vol tegenslagen laten we je hier nu achter, 
waarbij we weten dat je nu je rust gevonden hebt. Je leven is 
niet bepaald gemakkelijk geweest. Of het nu ging om je werk, 
de gezondheid van het gezin of het verliezen van je dierbaren, 
het zat je allemaal niet mee. Het begon al met het werken in 
de textiel, dat heeft je altijd tegen gestaan. Daarbij heb je veel 
pech gehad met de kinderen. Dat begon na de geboorte van 
Hermann, die met negen maanden getroffen werd door polio. 
Hoe moest je aan medicijnen komen? In Duitsland was dat niet 
mogelijk, dus werd je gedwongen naar Nederland te verhuizen 
waar wel de juiste medicijnen waren, zodat hij zo min mogelijk 
verlammingen zou overhouden. Je hebt Hermann er goed mee 
geholpen. Na 3 jaar werd Fransje geboren met een dubbele 
hazenlip. Ook met hem moest je veel naar doktoren, maar in 
Enschede kwam je daar ook niet verder mee, zodat je op eigen 
kosten naar Utrecht bent gegaan. Hier konden ze veel voor 
hem doen, gelukkig heeft die arts kunnen regelen dat het door 
het ziekenfonds verder betaald zou worden . Je hebt Fransje er 
goed mee geholpen. Weer 3 jaar later kwam Hendrie en 
gelukkig was hij gezond op de astma na. Hij redde zich wel. 
Toen werd 7 jaar later Andre geboren, een flinke boy van 10 
pond, hij was ook gezond totdat hij op zeer jonge leeftijd 
hersenvliesontsteking kreeg en daar vele oor en gehoor 
problemen aan over heeft gehouden. Ook voor hem moesten 
vele artsen geraadpleegd worden . Ook hier stond je weer voor 
je jongens klaar. Toen Franz 18 jaar werd hebben jullie er een 
mooi feest van gemaakt. Hij werkte toen bij Stork in Hengelo, 
hier vonden ze dat hij wel opgeleid kon worden voor analist, 
dus extra vreugde en wat was je trots. Maar enkele dagen later 
voltrok zich een ware ramp. Fransje kreeg een bedrijfs-ongeval 
en is daaraan overleden. Jij had het daar heel moeilijk mee en 
kon moeilijk je draai in het gezin weer vinden, dat heeft heel 
erg lang geduurd. En na vele jaren kreeg je ook nog te horen 
dat ma borstkanker had; weer een lange lijdensweg, met als 
gevolg het overlijden van haar. Wat voelde je je eenzaam en 
alleen. Hier ben je nooit overheen gekomen. Maar gelukkig 
ontmoette je Hedwig op de rouwverwerkingsgroep. Zij kwam 
uit dezelfde omgeving waar jij opgegroeid was. Met haar 

broers had je nog op school gezeten, dus veel gespreksstof en 
leuke contacten met haar kinderen . Wij waren heel blij met 
Hedwig en haar gezin. Jij had het heel gezellig en je ging ook 
weer op vakantie, dat sloegen jullie beslist niet over. Toen 
Hedwig in december 2009 overleed, kwam weer die grote klap. 
Je zonderde je helemaal af en voelde je weer erg eenzaam. 
Dat je verbitterd bent is dus heel begrijpelijk, al konden wij 
daar niet mee overweg. Je behandelde ons alle 6 als kleine 
kinderen die allemaal aan jouw normen en waarden moesten 
voldoen. Dit heeft aan weerszijden gezorgd voor de nodige 
problemen en het heeft je geen gelukkiger persoon gemaakt, 
toch kon je ons geen van allen loslaten en wij jou ook niet. Het 
is jammer dat we in al die jaren niet dichter bij elkaar konden 
komen. Dat je ons ook eens zou begrijpen. In februari kreeg je 
te horen dat je maagkanker had, je besloot je niet meer te 
laten behandelen. Toen je 4 weken geleden ook nog lelijk ten 
val kwam en een zware schouderbreuk opliep, kreeg je in de 
gaten dat het alleen wonen niet meer kon en je werd opge
nomen in de Eschpoort. Eindelijk konden we goed met elkaar 
praten, we leken elkaar na lange tijd te begrijpen. Dit laatste 
heeft bij ons een goed gevoel achter gelaten. Het was goed 
dat je alles accepteerde zoals het was gegaan, nu had je de 
rust om zelf de laatste moeilijkste beslissing over jezelf te 
nemen. Je wou in ieder geval je 88ste verjaardag nog vieren je 
leefde er helemaal naar toe. Op de verjaardag heb je afscheid 
genomen van iedereen en nadat je bediend bent, ben je rustig 
gaan slapen en niet meer wakker geworden. Eindelijk verlost 
van de afschuwelijke pijn die je hebt geleden. 

Pa, ga nu rustig heen en we hopen dat je inderdaad je 
geliefden "oben" zoals je steeds zei, tegen zal komen . 

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 

Wij danken u voor de betoonde 
belangstelling. 


