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Geboren te Losser op 9 februari 1924, 
gestorven te Enschede op 6 mei 2009. 

Afscheid van een bijzondere vrouw, 
die zoveel liefde heeft gegeven, 

betrokken, zorgzaam, hartelijk en oprecht, 
zo stond zij in het leven 

Zij was een gelovige vrouw, iedere 
zondagmorgen keek zij naar de kerkdienst op 
televisie 
Ze is twee keer getrouwd geweest en moest 
Hennie op jonge leeftijd en later Jan door ziekte 
achterlaten. 
Heel belangrijk vond zij , dat ze kon zorgen voor 
haar naasten 
Elke donderdag ging ze naar haar broer Hans 
aan de Fokkerweg. 
Belangrijk voor haar waren ook de mooie 
momenten van verjaardagen en andere 
familiefeestjes, dan was ze op haar best en 
kwam haar gevoel voor humor helemaal naar 
boven 
Op de maandagmorgen was haar vaste 
zwemuurtje waar ze ontzettend van genoot. 
In haar buurt was ze een graag geziene vrouw 
die hield van een kopje thee drinken en een 

praatje houden met haar leeftijdgenoten. 
Haar beste vriendin Louise was elke dag bij haar 
om voor haar te zorgen. 
Mama was altijd opgewekt en blij als haar 
kinderen, klein -en achterkleinkinderen bij haar 
waren. 
In januan kreeg ze last van buikpijn, na diverse 
onderzoeken kwam erurt dat ze een operatie 
moest ondergaan. 
Mama zei "dat doen we wel even, na een weekje 
ben ik weer bovenop". Door enkele comphcatres 
tijdens en na de operatie werd het een lijdensweg 
van enkele weken, waar ze niet meer bovenop is 
gekomen 
Ze klaagde nooit, ook al wisten wij, dat ze veel 
verdriet had om ons los te laten en dat er voor 
haar geen leven meer zou komen zoals zij 
voorheen had. 
Afgelopen dinsdag kon ze haar leed niet meer 
verdragen en zei: "ik kan niet meer, ik ben op, 
bedankt voor alles en de groetjes". 
Woensdag is ze vredig ingeslapen in het bijzijn 
van haar zo dierbare familie 

Mama en oma, 
jij zult altijd m onze gedachten blijven 

De herinnenng aan JOU 
helpt ons om door te gaan. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Tevens willen wij u bedanken voor uw 
aanwezigheid. 


