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In liefde,·olle herinnering aan 

Maria Josephina Johanna Olde Daalhuis 

Mam werd geboren op 13 april 1921 in Losser en m·erleed na een slopende 
ziekte toch nog om·erwacht in l lengclo op 17 juli 2008. 

Zoals je m de Losserse natuur het liefst OYer ongebaande paden ging, zo heb 
1e je hele leven je eigen weg gezocht. Je ging waar anderen nn jouw generatie 
njet konden of durfden gaan. J e vocht voor een opleiding, een baan en een 
eigen le,·en 111 een tijd dat ,·rouwen ,·ooral geacht werden dienstbaar te zijn 
De verpleging gaf zin en richting aan jouw bestaan. Met een korte onderbreking 
in de eerste jaren van je huwelijk met Gerard Lage Venterink ben je ongeyeer 
30 jaar verpleegster geweest in het Gerardus l\fajella Ziekenhuis in Hengelo. 
Ontelbaar velen moet je in d ie periode geholpen hebben. Met je medische 
kennis, maar ook met de grote warmte en zorgzaamheid die in jou was 

Naast de natuur en je werk waren je vader en het geloof in G od belangrijke 
bakens in je leven. Samen gaven ze je een sterk innerlijk kompas, waarop je 
heel je le,·en hebt durven varen. Ongeacht hoe anderen OYer je oordeelden. 
! let leven heeft je ook getekend. I let feit dat je je huwelijk niet overeind hebt 
kunnen houden, heb je als een persoonlijke nederlaag ervaren. En 111 de laatste 
jaren zouden we je graag wat meer geluk hebben gegund dan ziekte en karakter 
je mogelijk maakten. J e had moeite je onafhankelijkheid te verliezen en de 
hulp te accepteren die je zoveel anderen had geboden. 

Toch heb je ook ,n die periode genoten van de kleine dingen van het lc,·en. 
Van 1e 'jongens' die goed terecht waren gekomen, van je schoondochter;; op 
wie je trots was, ,·an de kleinkinderen die je bestaan kleurden en ván je 
buurYrouw, l lannie Rekers, met wie je als geen ander kon praten, lachen en 
huilen. 

Zelfs in je ziekte ben je je e,gen weg gegaan. Acht jaar geleden wilde je met 
geopereerd worden, bang als je was je geestelijke vermogens te verliezen. 
Toen je ziekte YOrige week toch nog om·erwacht verergerde, s telde je zelf de 
diagnose én de behandeling rnst. J e wilde niet meer. 
Mam, wij zijn verdrietig bij het einde \'an dit mooie, eigenzin111ge leven. Maar 
ook blij dat we het rnorrecht hadden het zo lang met jou te delen. En dat je 
een , erderc aftakeling en ,·erlics van zei fstandighcid bespaard is gcblc,·en. 
Je was niet bang ,·oor de dood die je als verpleegster zo vaak had gezien. J e 
geloofde rots,·ast dat je naar het huis \'an JC Vader ging en daar ie familie terug 
zou zien. 

Wij dragen jou voor altijd 111 ons hart. 
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