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Op 25 juli 1909 werd zij geboren te Lonneker, 
maar haar kindertijd heeft zij doorgebracht in 
Oele. 
Zij heeft geen gemakkelijk leven gehad. Alles 
waar zij zere plekken aan had opgelopen wilde 
ze ons besparen. 
Voor haar was het gezin alles. De band onderling 
was voor haar het grootste geluk. 
In 1929 trouwde ze met Jans Vossebeld met 
wie ze kwam wonen op het Hof te Boekelo, op 
de boerderij de Snieder, een oom van vader. 
Samen deelden ze de zorg voor een groot gezin. 
Ze vulden elkaar uitstekend aan: vader mis· 
schien wat soepeler dan moeder, maar altijd sa. 
men naar een oplossing zoekend. 
Ook toen vader op 17 november 1978 overleden 
was, heeft zij zich voor de kinderen en kleinkin· 
deren heel sterk getoond. Er ontging haar niets. 
Tot op heel hoge leeftijd kon zij zich interesseren 
voor alles wat er in de familie en in het dorp ge. 
beurde. En als ze vond dat je iets moest weten 
was de telefoon de snelste manier. "Heb je het al 
gehoord" .. .. Veel praten deed ze dan niet, alleen 
het hoogstnoodzakelijke. 

Alle kinderen waren haar lief, maar als ze de 
kleinkinderen zag genoot ze met volle teugen. 
De laatste jaren werd ze steeds stiller. 
De lasten van de ouderdom heeft ze geduldig 
gedragen. 
Ze was zelfs trots dat ze vader tot het einde thuis 
had kunnen verzorgen. Het vooruitzicht dat ze 
zelf volledig afhankelijk zou worden, was haar 
grote angst. Wat "de·jongens· thuis" voor haar 
gedaan hebben kon ze zelf niet altijd op waarde 
schatten. 
Wij hebben er vrede mee dat haar een langer 
leven van pijn en aftakeling bespaard is geble· 
ven. 
Voor ons blijft de dankbaarheid dat zij al die jaren 
onze moeder geweest is. 
Bij heldere maan is zij op 21 december 1999 
overleden. We hopen dat het eeuwige Licht haar 
mag verlichten. 
Daags na Kerstmis, hebben we op 27 december 
in haar dierbare kerk van St. Marcellinus te Boe· 
kelo afscheid van haar genomen, waarna we 
haar in de hof achter de kerk bij vader te ruste 
hebben gelegd. 

Dank aan allen die vandaag en tijdens haar Ie· 
ven hebben meegeleefd met ons. 

In naam van alle kinderen en kleinkinderen 
Johan Vossebeld 




