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Ze werd geboren op 23 september 1910 te 
Zorgvlied. en stierf op 23 meo 1992 in het 
ziekenhuis te Enschede. 

De liefde en zorg voor haar gezin hebben ma 
altijd sterk gekenmerkt , met voorop natuur· 
lijk haar bijzondere band met Berti l. Het 
levonsgeluk van de kinderen was een zo 
sterke drijfveer in haar leven, dat ze de 
aandacht voor haar eigen gezondheid soms 
uot het oog verloor. Ze volgde pa in de 
taren na de oorlog naar de Betuwe. in de 
pooniersfase van de wederopbouw verstoken 
van enig kontakt met haar familie in Twente 
Onvermoeobaar leek ze vaak, wàs ze vaak, en 
me:'llgeen heeft ze, door haar vitaliteot en 
energoe, omtrent haar ware leeftijd op een 
dwaalspoor gebracht. 
Ook toen ten lange leste de vermoeidheld 
van de ouderdom haar toch langzaam in· 
haalde. we igerde ze zich daaraan over te 
gaven en op l ijd in haar stoel te gaan zitten. 
Zoveel gaf ze om haar kinderen en klein· 
kinderen, • hoevaak moet ze ze niet gemist 
hebben omdat ze bijna allen zo ver weg 
woonden En als ze kwamen. hoe laat ook. 

was er altijd eten, dat In een mum van totd 
warm on opgediend was • en altijd heerlijk. 
En als de kinderen niet kwamen, dan ging 
ma. met pa, er wel naar toe. Wat kon ze blij 
en zelfs uitgelaten zojn bij haar kleinkinderen. 
Om maar kleertjeS voor hen te kunnen maken. 
ging ze zelfs een naaikursus volgen, niet de 
enige trouwens: nog dit jaar deed ze samen 
met pa een brodgekursus. 
Ook tot het laatst bleef ze verrukt van bloe· 
men, vooral orchldeeên, en behield ze haar 
verf:jnde smaak voor kleding; ze wist die 
altijd met élegance te dragen, zonder ze 
ooit te sl ijten , leek het wel. 
Ze heeft haar leven geleefd in verdriet en 
geluk. 
Nu heeft ze de moeheid achter zich gelaten • 
ze ruste in vrede. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstel ling 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van 
mijn l ieve vrouw, onze zorgzame ma en 
lieve oma. 

Jan Scholten 
Kinderen en kleinkinderen 


