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Ons mam kwam uit een groot gezin. Van jongs af 
aan heeft ze geleerd de handen uit de mouwen te 
steken en droeg ze als jong meisje ai een grote 
verantwoordelijkheid. In het begin va n hun 
trouwen runden pap en mam samen een 
supermarkt. In de jaren daarna werden w ij 
geboren. Nadat pa een woningin ri chting zaak 
begon in Emmen heeft ma nog ruim tien jaar 
zelfstandig de kruidenierszaak in Erica beheerd . 
Ondanks de zorg voor de zaak en de opvoeding van 
drie kinderen vond ze de tijd en energie om in de 
avonduren een typediploma te halen en op Engelse 
les te gaan. Tijdens onze middelbare schoolperiode, 
besloot ze met de supermarkt te stoppen en ging ze 
pa in de zaak helpen. Toen w ij alle drie de deur uit 
waren, brak voor pa en mam een t ijd aan van reizen 
en c~eëerden zij samen een prachtige fuchsiatuin. 
Nada1 pa in 1991 overleed, bleek wederom hoe 
sterk mam was. Ze klaagde of claimde nooit. 
Letterlijk en figuurlijk ging ze haar eigen weg. Mam 
was stapelgek met haar kleinkinderen voor w ie ze 
een fantastische oma was. Regelmatig trokken ze 

er samen in haar auto op uit om te winkelen. Ook 
voor ons was ze een lieve en zorgzame moeder. 
Als 74-jarige had mam nog altijd een brede 
belangstelling. Ze las veel, fietste graag en had 
Spaanse les. Ook tu inieren was haar lust en haar 
leven. Samen met Ome Joop, die tot op het laatst 
van haar leven een grote steun voor haar was, heeft 
ze tijdens hE't werken in de tuin heel wat 
afgelachen, mede door de humor die ze samen 
deelden. 
Mam was een opmerkelijk energieke vrouw en 
hield er 'stiekem' toch wel van om in het 
middelpunt van de belangstelling te staan. 
Dan hoort ze op 16 maart dat ze ongeneeslijk ziek is 
en dat ze niet lang meer te leven heeft. Haar eerste 
reactie was ·zo, dat was het dus .... 1 Maar maak er 
maar geen drama van, jongens'. Zelf deed ze dat 
ook niet. Ondanks de moeilijke maanden bleef ze 
een steun voor haar omgeving tot het einde toe. 

Op 13 juli 2007 hebben wij ons mam te rusten 
gelegd op het parochiekerkhof te Erica. 

Als gezin willen wij u allemaal heel hartelijk 
bedanken voor alle steun en medeleven die wij in 
deze moeilijke tijd hebben ontvangen. 

Kinderen en kleinkinderen 


