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lieve Ma, 
Je werd geboren op 14 maart 1923 te 
Deurningen. Toen je drie weken oud was 
overleed je moeder en werd jij liefdevol 
opgenomen bij jouw oom en tante in De Lutte. 
Hier groeide je op en je had het er erg naar 
je zin. Op de boerderij moest hard gewerkt 
worden, maar het was er altijd goed en gezellig. 
Daarnaast was je in betrekking, voor halve 
dagen, bij de familie Boers in Oldenzaal. 
Jij leerde Pa kennen en de knecht op de 
boerderij schreef op de muur van de schuur: 
Soa se/ komt van wied, wie raakt hem nich meer 
kwiet. Dat bleek. In 1948 trouwden jullie en 
gingen in Rossum wonen waar Gerard. Ans en 
liedy werden geboren. Daarna kochten jullie 
een huis in Oldenzaal. Hier aanschouwden 
Marga, Benno en Marcel het levenslicht. 
Jij was gek op dieren. In De Lutte hadden 
ze altijd een teckel, kippen en nog veel meer 
beesten. Later aan de Trompstraat volgde de 
ene teckel de andere op. Je was bescheiden, 
had een bijzonder gevoel voor humor, was 
optimistisch én je hield van zingen. Je zong 
dan ook vaak. Ma, je was steeds druk met jouw 
gezin en je had er alles voor over. Toen Pa met 
vijf kinderen op bezoek ging bij tante Truus en 
oom Wim in Frankrijk, heb jij het hele huis van 
binnen laten opknappen. als verrassing. Je 
stond je hele leven voor ons allen klaar. Dat 
was een drukke bezigheid. 

Het overlijden van Pa in 1983 veranderde veel 
in je leven; je stond er alleen voor. Toch heb 
je je eigen weg gevonden. De kleinkinderen 
waren erg belangrijk voor jou. Zo belangrijk, dat 
ze speciaal op een grote foto kwamen, zodat 
jij ze altijd bij je had. Pim had een bijzondere 
plaats in jouw hart. Het verlies van je kleinkind 
heeft jou dan ook zeer aangegrepen. Je had 
een vast ritme: 's morgens voor het eten zorgen, 
daarna even een slaapje, dan met de fiets 
naar de stad voor boodschappen en om vier 
uur koffie drinken. Tijdens soapseries wenste 
je niet gestoord te worden. Puzzelen was een 
van je hobby's. Je monchoutaarten waren niet 
te evenaren. Na twee ongelukken met de fiets, 
kwam er een einde aan het fietsen. Gaandeweg 
kreeg je ook andere lichamelijke klachten. Na 
jaren thuiszorg kwam je in het ziekenhuis te 
Almelo. daarna in het hospice te Oldenzaal 
en, als laatste, in het verpleeghuis Gerardus 
Majella te Denekamp. 
Ma, het is eigenlijk te vroeg. wij wilden jou 
nog niet missen. Nu zijn Pa en Pim weer aan 
de beurt om van jouw gezelschap te genieten. 
Daar heb jij naar uitgekeken. 
Sophie, jouw achterkleinkind, heeft je nog een 
paar keer laten opleven in je laatste strijd. 
Ma, bedankt voor alles. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens Ma's 
ziekte en na haar overlijden. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 




