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Lieve Mama, Oma en Omi , 

Wat hebben we ontzettend veel respect en bewondering 
voor jou! Altijd bleef je maar opgewekt en altijd zo blij en 
dankbaar met iedereen die bij je kwam. Je was bescheiden 
en blij met weinig. Alles kon en mocht van jou. 

Je was de oudste van een gezin met acht kinderen. In 1957 
trouwde je op een mooie dag met papa. Samen kregen 
jullie zes kinderen. 

Helaas verloor je Johnny al na drie dagen, Henny 
verongelukte op negentienjarige leeftijd en in 2001 heb je 
plots afscheid moeten nemen van papa. 

Je hele leven lang was je aan het werk, eerst in de fabriek 
en later op de markt. 
Ook hield je van dingen maken: je zat uren achter de 
naaimachine. Je hebt zelfs je eigen bruidsjurk gemaakt, 
maar ook voor ons heb je heel wat kleding gemaakt. 
Niets was je te veel. 

Vanaf 1997 woonden jullie met heel veel plezier in Buurse. 
Zaterdags werd er een grote pan snert gekookt, 
de mannen kaarten en de kinderen speelden. Eekhoorntjes 
in de bomen en mooie natuur, waar je zo van genoot. 

Na het overlijden van papa kon je niet meer in Buurse 
blijven en ben je verhuisd naar de Kamperfoelie in 
Oldenzaal. Hier kon je al snel je draai vinden en heb je er 
nog een aantal jaren kunnen wonen samen met jullie hond 
Arka. 

Maar toen werden ook de klachten door de suiker ziekte 
steeds erger en je been werd uiteindelijk afgezet. Vast
beraden was je om te leren lopen met een prothese. Je 
kreeg het voor elkaar om nog op de Kamperfoelie te blijven 
wonen, waar je eerst je ene heup brak. Enige tijd later brak 
ook de andere heup, wat niet meer goed kwam. 

Toen kwam je in Gereia, waar je liefdevol werd verzorgd. 
Het was weer een stapje terug, maar ook daar heb je het 
beste er van gemaakt. Voor elk uitstapje schreef je je in, en 
bij elke activiteit deed je mee. Je ging bij iedereen op visite 
en iedereen kwam bij jou op visite. 

Een aantal keren ging je met je gezondheid achteruit, 
maar elke keer wist je er weer boven op te komen. 
De verpleging vond je een kat met negen levens en het 
wonder op wielen. Maar deze laatste keer heb je het helaas 
niet gered. 

Je kinderen, klein kinderen en achterkleinkinderen waren 
van grote betekenis voor jou en je was heel trots op ze. 
We zijn heel blij en dankbaar dat je onze moeder, oma en 
omi was. 

Bedankt voor alles. 
We gaan je heel erg missen. 

Jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


