


Ne moderen ne grootmoa 
stearft altied te vroog 

Het maakt nich oet hoo oald 
umda-j van heur hoaldt 

Mer as 't leawen geet drukken 
zee zeek wördt, meu en koald. 
Bid ie dat God heur halen wil 

umda-j van heur hoaldt 

Met liefde en dankbaarheid blijven wij denken 
aan 

Heintje Zwaantje Scherphof-Bekker 

Zij werd geboren op 6 mei 1927 in Almelo, ze 
groeide op in een gezin van 3 kinderen. 
Al op vroege leeftijd leerde ze pa kennen, in 
1952 zijn ze getrouwd en zijn gaan wonen in het 
Nijreesbos. 

Samen kregen ze de zorg over 3 zonen. 

Wij willen haar herinneren als een zeer actieve 
moeder die met de opvoeding van drie zoons 
toch nog tijd wist te vinden voor buitenshuis 
activiteiten. Voor de kinderen is ze altijd een 
vraagbaak geweest in alle opzichten. Ze had 
ook altijd een uitgesproken mening, die voor 
ons niet was te omzeilen. 

Ze was haar tijd ver vooruit door haar gezin en 
werk te combineren. Na de geboorte van Han is 
ze gestopt met werken, maar stil zitten was er 
niet bij. Ze was zeer actief bij de Historische 
Kring. Alles wat met oudheid te maken had, had 
haar aandacht. Samen met pa is ze begonnen 
met stamboomonderzoek. 

Toen pa ziek werd en veel te vroeg kwam te 
overlijden, stortte haar wereld in en had ze 
moeite om de draad weer op te pakken. 

Samen hadden ze nog veel plannen maar toen 
pa er niet meer was heeft ze geprobeerd die 
alleen te verwezenlijken. Hun liefdeswerk Neede 
heeft ze nog een aantal jaren voortgezet. 
Daarnaast is ze gestart met de reizen die ze 
graag samen hadden willen maken. 

Ze streefde ernaar om ·tot het eind in haar eigen 
huis door te brengen. Dit kon helaas door ziek
te niet gerealiseerd worden. De laatste 2,5 jaar 
heeft ze die tijd met goede verpleging in 
Oldenhove doorgebracht. 
Hier is zij op 29 december 2007 overleden. 

Wij danken u oprecht voor uw belangstelling ten 
tijde van haar ziekte en na het overlijden van 
onze moeder en oma 

Kinderen en kleinkinderen 


