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'Wichter nich huul'n, 
ik mot toch 'n moa/ goan. ' 

In liefdevolle herinnering aan 

:A-1.inie 'l(o!?Ji.1Cer - Jfüttenhuis op (Bevers 

• 16 februari 1930 t 27 november 2015 

Na de uitvaartplechtigheid op woensdag 
2 december 2015 in de H. Nicolaaskerk in 

Denekamp, hebben we haar begraven 
bij haar man Geert op het R.K. kerkhof aldaar. 

Minie, een mens van gezelligheid, was gastvrij en had 
veel humor. Ze kon heel lekker koken en vond het 
geweldig met z'n allen aan tafel te zitten. 
Ze werd geboren in 1930 en groeide op in een gezin 
van 7 kinderen, 3 broers en 4 zussen, in Engden, een 
dorpje in Duitsland. 
Toen Minie tien jaar oud was brak de oorlog uit. Dit 
heeft ze heel bewust meegemaak1, het geluid van de 
bommenwerpers die overkwamen, herinnerde ze zich 
goed. Na de oorlog kwam ze in de kost in Nederland 
bij de familie Kokkeler, waar ze Geert leerde kennen. 
Ze trouwde op 28-jarige leeftijd en verhuisde naar 
de Nordhornsestraat in Denekamp. Minie en Geert 
hadden een grote tuin, kersen en peren werden 
ingeweck1, appelmoes en legendarisch lekkere 
zilveruitjes gemaakt. 
In 1960 werd Ronie geboren en vier jaar later Claudia. 
Het waren gelukkige jaren. 

Nadat Geert op 54-jarige leeftijd overleed, heeft ze 
moeilijke jaren gehad. Langzaam begon ze weer 
te genieten. Ze begon reisjes te maken en is zelfs 
in Amerika geweest. Ze genoot van fietsen op haar 
'Mercedes', samen met vriendinnen langs het kanaal 
naar Nordhorn, langs 'n Vrijdiek of naar Engden. 
Jarenlang ging ze elke donderdagmiddag naar 
't veld om koffie te drinken met haar schoonzussen. 
Daar werden alle ins en outs van de familie gedeeld, 
het dorpsnieuws besproken en moppen verteld. 
De kleinkinderen waren haar alles: Bas was de eerste, 
hij was zoals ze zei 'mien jong'. Tim, Jos en Bram 
drukte ze altijd stevig tegen zich aan, wat de jongens 
'erg fijn ' vonden. Maud was het enige meisje en ging 
met oma lekker shoppen en leuke dingen doen. 
Minie heeft een mooie tijd gehad aan de Nordhornse
straat, waar ze meer dan 40 jaar lang lief en leed 
deelde met de buren. Ze genoot van haar tuin, waarin 
ze heel wat uurtjes heeft gewerkt om alles mooi te 
maken. 
In 2005 is ze na een val van de fiets opgenomen in het 
ziekenhuis. Dat ze daarvan is hersteld, is een groot 
wonder. Ze kon nog op zichzelf blijven wonen met de 
hulp van de 'zusters' van de thuiszorg. Eigenlijk had 
ze veel liever, dat ze voor de gezelligheid kwamen. 
Haar wens om zo lang mogelijk thuis te blijven is in 
vervulling gegaan. 

Minie: 'Sie leet zich nich driem'n' . 
Ze deed de dingen 'op ziene manier'. 

Wij danken iedereen voor de belangstelling en het 
medeleven. 


