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• Lonneker, 13 november 1925 
t Enschede, 30 juli 2006 

Een sterke vrouw. dat mogen we wel zeggen. 
Een vrouw die veel hield van haar man, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 52 jaar 
getrouwd geweest met Gerrit en ook maar liefst 
52 jaar wonen naast dezelfde buren aan de Mr. 
Cornelisstraat. 

Breed hadden ze het nooit, maar iedereen en 
vooral de familie uit Duitsland was altijd welkom. 
Voldoende te eten en te drinken, gastvrijheid en 
gezelligheid en huiselijkheid. 

Apetrots was ze op haar kleinkinderen en achter
kleinkinderen. Logeren of een oppas was altijd 
mogelijk. De spelletjesoma noemden ze haar. Ze 
genoot hiervan en de kinderen ook. 

Wekelijks naar de markt voor haar geliefde bosje 
bloemen, de zoute haring en gebakken visje. Dat 
wilde ze niet missen. 

Op het moment dat Pa ziek werd en naar de 
"Kleine Vaert" ging, zorgde zij ervoor dat hij 
prima verzorgd werd. Ze ging dagelijks op 
bezoek, waste zijn kleren en was er voor hem. 

Toen Pa in 1998 overleed deed ons dat veel ver
driet. Gelukkig ging ze na enige tijd mee naar de 
ouderensoos in "De Roef'. Daar ging ze kaarten. 
Fantastisch vond ze dit. 

Niet veel later verhuisde ze naar "De Bleekhof". 
Daar probeerde ze met dagtochtjes mee te gaan. 
iedere ochtend om tien uur naar de koffietafel. 
Dit wilde ze niet missen. Ze had er weer een paar 
vrienden, maatjes bij. De bingo, het sjoelen, in 
alles was ze zeer fanatiek. En ze vond het leuk. 

Tot het moment dat het lopen moeilijker werd en 
ze het steeds benauwder kreeg. Onderzoek in 
het ziekenhuis wees uit dat je die "kwade ziekte" 
had. De echte naam sprak je zelf nooit uit. 

Dat we na je terugkomst uit het ziekenhuis maar 
zo kort van je hebben mogen genieten, deed ons 
pijn. Het was een korte, maar hevige weg voor 
jou. Je bent nu bij Pa. 

Ma, je was een moeder en oma op trots op te 
zijn. 

Ma bedankt. 

Voor het medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma willen wij u hartelijk danken. 

De Kinderen 




