
Met liefde willen we blijven denken aan 

Catrien Gevers-Ter Denge 
weduwe van Henny Gevers 

Zij werd geboren te Losser op 28 januari 
1924 en overleed op 21 december 2012 in het 

verzorgingstehuis te Losser. Na de mis op 
27 december in de Maria-Geboortekerk leggen 

we haar bij vader te ruste. 

Lieve ma, 
Je kwam uit een gezin van 6 kinderen, waar 
j ij de jongste was. Het gezin werd door trieste 
omstandigheden uitgebreid met Annelies en Gerard. 
Café de Klomp was de plek waar jij ter wereld kwam 
en tot jouw trouwen hebt gewoond. Je draaide al 
snel mee in de molen van het harde werken in het 
café aan de Oldenzaalsestraat. Deze insteek heb je 
jouw leven lang doorgezet en we kennen je dan ook 
als hardwerkende en ondernemende vrouw. 
Pa was jouw buurjongen en uiteindelijk ben je met 
hem 51 jaar gelukkig getrouwd geweest. Jullie 
waren een hecht koppel en deelden lief en leed. 
Samen hebben jullie 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 
5 achterkleinkinderen gekregen. Familie was een 
belangrijk element in jullie leven. Broers, zussen, 
kinderen en kleinkinderen waren altijd welkom. Om 
drie uur een kop koffie met een lekker sigaretje, dat 
was een favoriete bezigheid. Aan de eettafel was er 
plaats voor iedereen en je kon dan ook in een hand 
omdraai de lekkerste gerechten klaar maken. Tot op 

heden is het nog niemand gelukt om de macaroni 
met ham en kaas zo lekker klaar te maken als Oma 
Gevers. 
Jullie eigen huis maar ook die van anderen is 
menig maal van stijl en afmetingen veranderd 
onder jouw bezielende leiding. Tegenspraak was 
op deze momenten niet gepast, want tijd om te 
twijfelen paste niet bij jou. Pa en jij hebben vanuit de 
meelhandel en de pluimveehouderij een goedlopend 
poeliersbedrijf weten op te bouwen. Tijdens al 
deze arbeidsjaren was jij altijd op de achtergrond 
aanwezig. Met heel veel inzet en overtuiging was jij 
vaak degene, die de initiatieven nam. 
Reizen heb je samen met Pa, familie en vrienden 
veelvuldig gedaan. Het hoogtepunt van alle 
reisavontu ren was de vakantie naar Turkije ter 
gelegenheid van jullie 50 jarig huwelijk. Daarnaast 
de w intersportvakanties samen met de kinderen en 
kleinkinderen. Apres skiën op je 80e , daar kunnen 
weinig mensen over meepraten. Voor ons een zeer 
bijzondere en blijvende herinnering. Naast het 
reizen hield je van televisie kijken, je volgde graag 
de voetbalwedstrijden. Een ander hobby was het 
biljarten, wat je al vroeg leerde in café de Klomp. 
Verschillende kleinzonen durfden de strijd met jou 
aan te gaan, maar uiteindelijk ging jij met de trofee 
naar huis. 
Dieren zijn ook niet weg te denken uit jouw leven. 
Je had graag honden om je heen. Vogels, met 
name kanaries kregen jou onverdeelde aandacht. 
Je herkende het gezang en probeerde dit de 
kleinkinderen bij te brengen. 
De jaren na jullie pensionering gingen jullie samen 




