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Ter nagedachtenis aan 

Mane Baars-Kroeze, 

echtgenote van Koos Baars 

Mama werd geboren in de Mariamaand op 9 oktober 1916 in 
de gemeente Weerselo. 

Ze groeide op als enige dochter in een warm gezin met zes 
kinderen. Mama kon goed leren, het franse Wees Gegroet was 
voor haar geen probleem. Helaas kon ze niet doorleren. In de 
crisisjaren zorgde opa voor genoeg wild op tafel en mama hielp 
oma zo goed als ze kon. Ze droeg haar verdiensten af, de 
aankoop van de beloofde nieuwe mantel werd herhaaldelijk uit
gesteld. Maar ze kon fantastisch overweg met de naaimachine 
en haar iongere broers liepen rond in door haar gemaakte broe
ken. Vrijdags werden er pannenkoeken met njst en pruimen 
gegeten en op verjaardagen speelde opa de trekharmonica . 
Haar broer Herman had een vnend, en deze vnend Koos was 
de man waar ze later haar leven mee zou delen Samen had
den ze veel plezier. Schaatsen, dansen en, tegen de wil van de 
kapelaan. gemengd zwemmen. 

Toen kwam de oorlog. De familie vocht tegen het onrecht dat 
Nederland werd aangedaan. In navolging van haar broer Jan 
droeg mama haar steentje bij. Ze was koerierster en verzorgde 
ondergedoken piloten. Ze toonde haar moed en wist dat ze 

voor de goede zaak vocht. In 1942 trouwden papa en mama 
voor de wet. Het weerzien in Amersfoort was. na papa's zware 
tijd in Hannover, voor beiden één van de mooiste momenten 
van hun leven. Het echte huwelijksfeest op 9 augustus 1945 
werd , door het noodlottige ongeval van broer Jan, bescheiden 
gevierd. 

Ze kregen samen acht kinderen. Na het overlijden van haar 
moeder nam mama de zorg voor haar vader op zich en het 
gezin verhuisde naar het ouderlijk huis. Daar was gezelligheid 
troef. De woensdagmiddagen: beschuit met aardbei en zegel
tjes tellen. De deur van "Villa de Wijngaard" stond voor ieder
een wijd open. 

Een lange tijd hebben papa en mama van een rustige oude dag 
kunnen genieten en beleefden ze veel plezier aan de kleinkinde
ren. Enkele jaren geleden werden ze gedwongen om apart te 
wonen en te verhuizen naar de Backenhagenlaan. 
Het laatste jaar werd mama l1edfevol verzorgd in het verpleeg
tehuis "Hennckhave". Het verlies van René en Ronald hee~ haar 
diep getroffen Hoewel ze niet alles bese~ was ze na de uit
vaart van Ronald met meer de oude 

Op de dag dat de vlaggen wapperden ten teken van de bevrij
ding sliep mama vredig in. Vandaag nemen w11 voorgoed af
scheid van haar. Wij danken God dat ons zo'n lieve vrouw, moe
der. schoonmoeder en oma werd gegeven. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u allen. 


