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Ma is geboren op 27 juni 1922 op erve 'Het 
loeks' aan het Hoge Boekel. Ze was het vijfde 
kind uit een gezin van 1 0 kinderen. 
In haar jonge jaren heeft ze veel·werk verzet op 
de boerderij. 
Toen ze 24 was Is ze getrouwd met Pa. Samen 
kregen ze vier kinderen. Lief en leed is met 
elkaar gedeeld in een tijd die niet eenvoudig was. 

Met veel plezier hebben ze samen hun 40-jarige 
huwelijk gevierd. 
De jaren die volgden waren pittig omdat Pa zijn 
gezondheid achteruit ging. Ma was in die tijd 
heel erg flink, al viel het haar ook wel eens 
zwaar. Voordat Pa overleed in 1993, zei htJ tegen 
Ma. dat hij hoopte dat ze nog veel mooie jaren 
zou hebben. Min of meer heeft ze die gehad. 
Ma was een sterke vrouw. Een vrouw van een
voud in haar doen en laten. Noo1t wil ze een 
ander tot last ZIJn. Trots was ze op haar kleinkm
deren en achterkleinkinderen. Al was het niet 
met zoveel woorden. ze voelde Zich toch uitver
koren. 
Twee keer is ze nog verhutsd. omdat vooral het 
lopen wat minder werd. Ze wilde het allemaal 
graag gemakkeliJker hebben. Op Sint Maartens
Stede vond ze steeds beter haar draat. Net toen 
ze een beetje gewend was. kwamen er meer 
problemen met haar gezondheid. Maar ze bleef 
sterk, je hoorde haar weinig klagen. 
Onverwacht glipte ze er tussenu1t. We hebben 
niet persoonlijk afscheid van haar kunnen 
nemen. We hebben hier echter vrede mee, 
omdat ze niet veel heeft geleden. 

Ma, bedankt voor alles, het is goed zo. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven. betoond 
na het plotseling overlijden van onze lieve zorg
zame moeder en oma. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


